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ভূমিকা 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্যন্ত 

তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল» দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হইল। এই 
পুস্তকের উদ্দেশ, প্রয়োজন ও সঙ্কলন-রীতি সম্ন্ধে প্রথম খঙ্জের ভূমিকায় যাহা বল৷ হইয়াছিল 
বর্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন 

ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা নির্দেশ দেওয়! হইয়াছিল এ-খগ্ডেও তাহার 
প্রয়োজন আছে। বর্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া এই নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা 

আরও বেশী অনুভূত হইবে । 

১ 

প্রথম খণ্ডের মত এ-খণ্ডেও শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে । 
খে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পূর্বযুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহ্ার পরিণতি হইল বলা 

চণে। হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া ধাহার! পরজীবনে বাংল! দেশে জ্ঞানী 

ও কম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন,__মাইকেল মধুস্দন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ রামতন্ু 
লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বস্থু প্রভৃতি-__তাহারা সকণেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে 

ইংরেজী খিক্ষা আরম্ত করেন । যে-ছুইজন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া! গণ্য কর! 

ধায়, দেই ডিরোজিও এবং কাণ্তেন রিচার্ডননও এই সময়েই শিক্ষাকার্যযে নিযুক্ত ছিলেন। 

ইহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাপ্তেন রিচার্ডদন 

হিন্দ-কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে। এই সময়েই বাংল। দেশে ইংরেজী 

শিক্ষার পুরোধা ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্নবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন 
ও ইহার কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৪২, জুন ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল-_ 
কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হয় । 

এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের 

শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে । প্রথমেই সংস্কত কলেজ । উহা! হইতে আমর! 

জানিতে পারিঃ যে-মধুস্দন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্ধপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের 
পরিচয় দেন? াহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যশাঙ্গের অধ্যাপক নিযুক্ত কর! হয়। 

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় । এই গোলযোগের 

কারণ সংস্কত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান । «সমাচার চন্দ্রিকা" প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা 

ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত 



হইবার পর «সমাচার চন্ভ্রিকা” যে মন্তব্য করে, তাহ। ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধত কর! হইয়াছে । এই 

মন্তব্যে অন্ঠান্ট কথার মধ্যে চক্ক্রিকা'তে লেখ হয়, 

আমরা অনুমান করি ইন্গরেজী পাঠনারস্তঅবধি রহিত কালপর্যান্ত প্রায় ৬০1৭০ হাজার টাকা বায় 

হউয়। থাকিবেক এই বনুসংখ্যক ধন বায় করিয়! কতক গুলিন ব্রাঙ্গণের সম্ভানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র 

যেহেতু তাহার। ন| কেরাণি হইল ন1 অধাঁপক হইয়। পড়াউতে পাঁরিলেক অধিকন্তু ধাহারদিগের পৈতৃক 

মে শিষা ঘজমান ছিল ক্ঠাহারাও খনশ্রদ্ধ। করিলেন । 

সংস্কত কলেজের ছাত্রদিগের কার্সী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচনা ৪৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় 
পাওয়া যাইবে । ৪ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধত হইয়াছে উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

উহ্বাতে সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাহাদিগকে 

জেলা আদালতে কর্মাশিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত রাখ! হয়ঃ নতুব! ম্মার্তদিগের প্রতি দেশীয় 
লোকদের অনুরাগ ন। থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা অর্জনের আশ! নাই । ৯ পৃষ্ঠায় 

সংস্কত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে । উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যয- 

নামে যে ছাত্রটি ১৮৭ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

সংস্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্রু-কলেজের কণা দেওয়া হইয়াছে । উহার 

প্রথম সংবাদটি হিদ্দু-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে । ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে 
প্রসম্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা দেশে বাঙালী কর্তৃক প্রথম নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উহাতে শেক্সণীয়রের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অন্গবাদও 

অভিনীত হইত। এইরূপ নাটযাভিনয়ের স্থত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে | হিন্দু- 

কলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক ধলা যাইতে পারে । এই কশেজে শেকাগীয়রের নাটকের 

অংশ-বিশেষ আৰৃত্বির সংবাদ ১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ১৪-১৫ পষ্ঠাতে এইরূপ 

আর একটি আবৃত্তির বিররণে মধুস্থদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে 
বলিয়। উল্লেখ আছে । তিনি যদি মাইকেল হনঃ তাহ হইলে মাইকেলের প্রচলিত 

জীবনচরিতে তাহার হিন্দু-কলেজে গ্রাবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংশোধন 

করিবার আবশ্তক হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ সনে বিস্তোৎসাহিনী সভা কতৃক মাইকেলকে 

প্রদত্ত মানপত্র ও মাইকেল কতৃক উহার প্রত্যুত্তর এবং ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে 
মাইকেলের নিবেদন উদ্ধত করিয়। দেওয়া হইল। এগুলি মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে 

পাইবার উপায় নাই। 

২২-২৪ পৃষ্ঠায় হিন্দ-কলেজ সংযুক্ত এক পাঠশালার শিলান্তাসের বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উচ্বাতে দেশীয় ও বিদেশীয় 

৬ 
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বু সন্ত্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । বাংল৷ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্েই এই পাঠশালা 

স্থাপিত হয় । «সমাচার দর্পণ এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেঃ 

এতদেশীয় লৌকের। যে এইক্ষণে আপনারদের ভাঁষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় 

ছাধাতেই লোকেরদিগকে যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন উহ পরম সন্ভোষের বিষয় । 

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতন ও সচেষ্ট হইয়ছিলেন। ২৪ হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 
এই পাঠশাল! সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়। যাইবে। 

ইহার পর হিন্নু-কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু-সন্বন্ধীয় কয়েকটি সংখাদ 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল। 

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর খণ অপরিশোধ্য, এ-কথা 

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সকল কালেই স্বীরুত হুইয়। আসিয়াছে। 

ঠাহার নিকট এই ধণন্বীকার তাহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে । ১৮৩১ সনে হিন্দুকলেজের 

ছাত্রের তাহাকে বিরাট অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দন-পত্রে হেয়ারের পাঁ৮ 

শত পয়ষটি জন ছাত্র স্বাক্ষর করে এবং উই! ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত 

ইয়। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । €ডবিড হেয়ারের চিত্র- 

প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আর একটি সংবাদ ৭৫৬ প্র্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে। 

ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ । ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। হহাব পুরে সংস্কৃত কলেজে ও মান্রাসাতে চিকিৎসা-বিষ্যা শিক্ষা, দেওয়া 

ইইত। নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিদ্ালয়গুলির চিকি২সা-বিভাগ 

রহিত হইয়া যায় । ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বংসরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের 

পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোধিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোধষিক দেন গবনেন্ট এবং 

স্বারকানাথ ঠাকুর । গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যা্ড হুয়ং ছাত্রদিগঞে এই সকল 

পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত শন্তান্ত সংবাদ 
৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহ্নার প্রতিষ্ঠা দেখিয়। মফঃম্বলেও ইংরেজী 

শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার “চষ্টা হওয়া স্বাভাবিক । কলিকাতার বাহিরে সর্বপ্রথমে 

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে। চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজ 

প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । 

৪১-৬৫ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফঃম্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে; 
যেমন? রাজা রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী১ ডফ. সাহেবের পাঠশালা 
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প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে ছুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না৷ হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়া 

মনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিম্দু ফ্রি স্কুলঃ ইহার প্রতিষ্ঠাত। রসিককৃষ মল্লিক; 
অপরটি হিন্দু বেনেভোলেণ্ট ইন্ষ্রিটিউখন ৷ ছইটিই বিনামুল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদেস্টে স্থাপিত 

হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রপন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম হিন্দুক্রি স্কুলের 

সাহায্-দাতাদের মধ্যে পাই, এবং জোড়াসাকোর রাধানাথ পালঃ মাধবচন্দ্র মল্লিক গ্রভৃতি 

উহার পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেন্ত ছিল ধর্ম্রবিষয়ক মোহ্ দুরীকরণ। 
৪৪ পুষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্জ্র মল্লিক লেখেন,-- 

ঘে যুক্ত ধন্সের শুংখলে বনুর্ণালাবধি আমারদের মন পদ্ধ আছে ভাই! দৃঢকরণে বাশি গামা র- 

দিখের আন্িপ্রায় থাকিত হবে আমপ! কখন হিন্দু ফি খুল স্থাপন করি তান ন।। 

অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিন।-বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য 

স্কাপিত হ্য়। মহারাজ কালী বাহাদুর উহার পরিদর্শক ছিলেন। সে-সুগের প্রায় 

সঞল গণ্যমান্ত ব্যক্তিই ইহার সাহায্য করিয়াছিণেন। 

৫০ পৃষ্ঠায় কলিকাতার যে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা 

সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । ইহা হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক সে-যুগে স্কুলে 
বিপ্যাশিগ্সণ করিবার সুযোগ পাইত তাহ। বুঝিতে পারা যায় । 

সেকালেও বাংলা দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় 

যে-জিনিষের প্রচলন হইত তাহা মফঃস্বণে ছ্ড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত 
না। এ কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদঃ কি পোষাক-পরিচ্ছদ সকল বিষয়েই 

খাটে । ক্ষুণ-কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বছ প্রমাণ আমর। পাই। কলিকাতায় 

ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃম্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে 
আরম্ভ হয়। ৫২-৬৫ পুষ্ঠায় অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়। 

যাইবে । ইহাদের মধ্যে টাকি ও মুর্শিদাবাদ-_এই দুই জায়গায় বিদ)ালয় প্রতিষ্ঠার 

বিস্তুত বিবরণ এই অংশে আছে। ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়ঃ 

গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড নিজব্যয়ে চানক বা ধারাঁকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 

করিয়াছিলেন। ৫৫ পৃষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধত কর হইল উহা হইতে মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে 

কিছু কিছু তথা পাওয়া যায়। পত্রলেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না, 

কারণ তিনি লিখিয়াছেন,-__ 

পরস্ত তালপাত ক্লাপাত ইতাণাদি লেখা পড। পুর্বে যেপ্রকীর হহত এ পাঠশালায়ও সেউ প্রকার 

ইইয়াছে পর্ববাপেক্ষী অধিক বিঘা কাহার দেখ। যায নাই অধিকত্ত এই কেবল কঙকগুলিন মুটে মজুর 
পোদ বাগদীর ছেলোর। পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়ক 

করণোপযুক্ত লেখা পড়। শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমাঁনে ও অনভাস বশে 

মজুরী বা রাখালী করে না এইগ্রকার অনেকের ছুইকুল গিয়াছে! 
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ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশাল! স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়। পত্রলেখক 
বলিতেছেনঃ_- 

বোধ হয় ইহ।তেই পাদরি সাহেবের পা্শালার কিচির মিচির রহিত হইাবেক। 

ইহার পর ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় তিনটি নূতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়। মাইবে। 
এই সংবাদগুলির সহিত পূর্বখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলনা করিলে, 

দেশে চতুষ্পাগীর সংখ] কিরূপ কমিয়। আসিতেছিল, তাঁহার আভাস পাওয়। যায় । . 
সে-মগে স্বীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই স্ধলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধত হইয়াছিল, 

এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষ সন্বন্ধে 
বাঁদাগ্কবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ । শ্ত্রীশিক্ষার বিরোধী গেখক বলিতেছেন যে শিক্ষাত্বার। 
বাংল! দেশের জ্্ীলোকদের এ্রহিক পারক্রিক কোন প্রকার উন্নতিই হইবে না, কারণ, 

গ্রাথমঃ «এমনি কোন পুংবজিত দেশ বিশ্বনিষ্থীতা। নির্মাণ করেন নাই যে যেখানে 
পাটেয়ারিগিরি ৪ মুহুরিগিরি 'ও নাজীরী 9 জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন 
ন। হওনের সম্ভাবনা! হয়,” দ্বিতীয়তঃ, «বাঙ্গল। ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই বে তাহাতে 

প্রাগুক্ত [ পারমার্গিক ৭ নীতি সঙগন্ধীয় | কোন জ্ঞানোদয় হয়।” লেখকের বাংল! ভাষ। 

৪ সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞ। পক্ষ্য করিবার বিষয়। ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বৌবাজারে একটি 
শৃতন বালিকা-বিদ্যালয় পাতিষঠিত হইবার এবং দেশে স্বীশিক্ষা। নিস্তারকল্পে একটি সভ। স্তাঁপনের 

সংবাদ পাই । 

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত বাঙ্গণপণ্তিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়। 

হইয়ছে। ইহার মধ্যে ইলহ্ডঃ কোলক্রক, মাশম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ হলহেড সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সর্বপ্রথমে বাংল। ভাষায় স্থপগ্ডিত হন। 

'ঠাহার রচিত গগ্রামার"ই ইংরেজ-রচিত বাংল! ভাষার প্রথম ব্যাকরণ । কেরী ও মার্শম্যানের 
সৃত্যু-সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নগাক্রমে ৭৭ ও ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । এই স্থানে 

দেশীয় পঞ্ডিতগণের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা বর্ডব্য। ইনি নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার 
ধ। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী । রামমোহন রায় ইহার শিষ্য ছিলেন। ইনি “মহানির্বাণ তত্র 
সম্পাদন এবং 'কুলার্ব নামে তন্বগ্রস্থ প্রকাশ করেন। ৭9 পৃষ্ঠায় ইহার মৃ-সংবাদ 

উদ্ধত হইয়াছে । 
শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভ-সমিতি ও মন্ঠান্ঠ কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে । 

উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ৷ সে-যুগের বাঙালীরা কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে 
বিদ্যাশিক্ষা। করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, কর্মরজীবনেও বিদ্যাচচ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি 
স্কাপন করিয়াছিলেন ( ৮৩-৯১ পৃষ্ঠ। )। এই সকল সভা-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী 
ভাষায় বক্তা হইত। কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচনা হইত। ৮৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গরঞজিনী 

সন নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহ বাংলা ভাষা চষ্চা করিবার উদ্দেশ্টে 
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সত হু, বতিবক ঈষ্ববচন্দ গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ৮৬ পৃষ্ঠায় বত 

£গনেঙ, 575 47 ”5 %% ছায়া 57777 গদ্য উঠত 2 
ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু গুলে (হে্হ্য়া পু়রিণাঁর দক্ষিণ-পুরবর্ণ কোণে 
অব্স্থত ) এই মভ। স্থাপন করেন। সর্বতত্ব্দীপিকা সভার প্রথম সভাপতি হন রমাপ্রসাদ 

রায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেক্্রনাথ ঠাকুর । এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে 

( ১৮৩৬) বাংলা ভাষা চ্চা করিবার জন্য কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচন্ত্রোদয় নামে আর 

একটি সভা, এবং ১৮৩৮ সনে ঢাকাঁতেও তিমিরনাণক সভা নামে অপর একটি সভা 

স্কাপিত হয় (৮৯৯০ পু. )। 

ভা-সমিতি প্রসঙ্গে আরও ছুইটি সভার উল্লেখ কর। প্রয়োজন ! উহাদের একটি 

বৈদ্যসমাজঃ অপরটি ধর্্মভ। | উহাদের বিবরণ ৮৫ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে | বৈদ্য- 

সমাজ কবিরাজদিগের সভা ছিল। সংস্কৃত কলেজের তৃতপুর্ব ায়র্কেদ-শিক্ষক গৃদিরাম 
বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন। ধর্শ্সভার একটি কাঁজ ছিল পণ্ডিতদিগের পরীক্ষ। 

লওয়া। উদ্ধৃত বিধরণে 'আছে”_ 
৬মহ।|রাজ কুল্চচন্দ রায় দর্গগভ হইলে প্র পণ্ডিচগণের পবীঙ্গ। লঈয। কেহ সম্মান প্রদান কবেনকনাই 

'গতএন নিযমানুসাদে পরীন্দ। হইলে দেশের শা রঙ্গ হইবেক | 

সে-সুগে অনেকেই বে বাংল। ভাষার চর্চ। সন্ধন্দে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার 
প্রমাণ আমর। সভা-সমিতি গ্রাতিষ্ঠা ভিন্ন মন্যব্রও পাই । ৯২ পরষ্ঠায় উদ্ধত এক পত্রে 

পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাষার ভুলনায় এদেশে বাংলা শ্রায1'ও দেশীয় বিদ্যার চর্চা 'মাটেই 

হইতেছে ন। বলিয়া ুঃখ করিয়াছেন । ৯৪ পুষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় 

স্তাপনের সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । এটিই বর্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইখ্েরিতে রূপান্তরিত 

হইয়াছে । ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় শিক্ষার জন্য এদেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি 
ভালিক! আছে। উহা হইতে জান। যায়ঃ রাজ! টবদ্যনাথ রায় এ ব্যাপারে অগ্রণা ছিলেন ! 

ইতি অন্যান্য জনহিতকর কার্যে ৪ অকাতরে দান করিতেন। 

এই অংশের ৯১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দশে সংস্কৃত চচ্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । 

উহীতে অকুফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন প্রফেসারের পদ প্রতিষ্ঠার কথ। জান মায়। এই 

পদটি এখনও অক্নফোর্ডে রহিয়াছে, এবং বর্তমান বোডেন প্রফেসার ইগ্ডিয়া আপিস 

লাইব্রেরির অবসরপ্রাপ্ত অপ্যক্ষ এফ, ৬বলিউ টমাস! 

২ 

এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক | এখানে £সাহিত) কথাটি ব্যাপক্ 

অর্থে ই ব্যবহবত হইয়াছে । সুতরাং সঙ্কলনের এই অংশে সে-ষুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্রঃ 
ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচন। ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়! যাইবে । প্ররুত- 
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প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্বীর প্রধমার্ধে বাংল! দেশে আজকাল আমরা সাহিত্য বলিতে যাহা 
বুঝিঃ তাহ খুব কমই ছিল। ছু-চারিখানি পুস্তকের কথ! ছাড়িয়া দিলে মে যুগে মৌলিক 
সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্তমান সঙ্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক 
সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-যুগের নূতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে+_( ১) বঙ্গান্ববাদের সহিত প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থের পুনমুর্্ণ কিংবা 
শাস্ত্রীয় তবের সঙ্কলন; (২) ছাত্রপাঠা পুস্তক--যেমন) ব্যাকরণ, অভিধান, সহজবোধ্য 
ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি ; (৩) ইংরেজী হইতে অন্থবাদ । এবং (৪) এদেশীয় পুস্তকের 
ইংরেজীতে অনুবাদ। মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো প্রণীত «দি 

পারসিকিউটেড' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে (১০৬ পৃ. )১ উহা! ইংরেজী 
ভাষায় রচিত। এই অংশে মহারাজা কাণীকুষ্ণ বাহাছর প্রণীত অনেকগুলি অনুদিত 

পুস্তকের সংবাদ পাওয়! যাইবে । ইহা হইতে মনে হয় মহারাজ! কালীরুষণ এ-বিষয়ে খুব 
উৎসাহী ছিলেন । তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইংরেজীতে--এই ছুই 

প্রকার অনুবাদই করিয়াছিলেন । কোন কোন সংস্কত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তিনি 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার মধো গুপ্তিপাড়া-নিবাসী চিরঞ্জীব শম্মার সরস দার্শনিক গ্রন্থ 
“বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য ( পু. ১০০-০১)। ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 

একটি সংবাদ হইতে জান! যায়ঃ তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিল্লীর 

বাদশাহের নিকট হইতে বনুমুল্য শাল ও কিংখাবের খেলাৎ পাইয়াছিলেন। 

এই মংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়। হইয়াছে উহাদের মধো কয়েকটির নাম 

এখানে করা যাইতে পারে । প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত সটীক 

শ্রীমগ্ভাগবত ও মনুসংহিতা ( পৃ. ৯ন )। এই ছুইটি পুস্তক তুপট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত 
হইয়াছিল । «পাকরাজেশ্বর" নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু 'ও মুসলমানী উভয় প্রকার 

খাদ।-প্রস্থতের প্রণালাই দেওয়। হইয়াছিলঃ এবং এই সকল ভোঞ্জ খাইয়৷ অঙ্গীর্ণ হইলে কি 

উবধ গাইতে হইবে সে-সকল সংবাদও ছিল (১০৪ পু.)। ১১০ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখ্যাত 

স্মৃতিগ্রন্থ ও ১১৩ পৃষ্ঠ।য় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পার্দিত মহাভারতের স্থবিখ্যাত সংস্করণ 

প্রকাশের সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে । বাংলা ভাষার ছুইটি অভিধানের সংবাদ ১১৪ ও ১১৬ 

পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । প্রথমখানি জয়গোপাল শব্মীর “বঙ্গাভিধান, তিনি বলিতেছেন,_- 

বঙ্গডমি নিবাসি লোকের দে হাধ। দে হিন্দস্থানীয় মন্য২ং ভাম। হইতে উত্তম। যে হেতৃক 

অন্তভাষাতে সংস্কঠ ভাষার সম্পর্ক মতাল কিন্ত বঙ্গ ভাষাতে সংস্কতভাষার প্রাচুধা আছে*** | 

সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধৃত 

হুইয়াছে। এই সকল তথোর উপর নির্ভর করিয়া এদেশীয় সাময়িক পত্রের একটি ইতিহাস 

সন্কলন করিবার চেষ্টা আমি ১৩৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ পঞ্রিকায় প্রকাশিত 
“দেশীয় সাময়িক পত্ত্রের ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি । সাময়িক পন্র সম্বন্ধে যেসকল 

খ 
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তথ্য “ামাচার দপর্ণে' পাওয়া যায় এই স্থলে নটি আইগৃ্িক উদ্ভুত ইন এই গে 

সংবাদপত্র প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। উহাদের মধ্যে সংবাদ প্রভাকর,, এইনকোয়ারা 
ভ্তানীন্বেষণ, এরদর্শীর* “সংবাদ রণচক্তোদয় ও “সম্বাদ ভাঙ্কর+ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

৫5577? %7% ৪ রি 177/7/ড7 ও জনে জ/ত/ ত 
আছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় যে পক্রট প্রকাশিত হইয়াছে উহা তৎকালীন সাময়িক পত্রের একটি 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ উহীতে কিছু, কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়া 

মনে ছুয় না । ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা 

রাজদ্রোতিহুচক বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার আভাস পাওয়া! যাইবে । এই প্রসঙ্গে লেখক 

বলিতেছেনঃ-.. 

বন্ততঃ ছুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসপ্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিন 

গবর্ণমেন্টের উচ্চাটন হওয়। অপম্ভব। বঙ্গ দেশে যেও কোটি লৌক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ীয়েরা 
৯০০ সাঁমান্ত গোঁর। সিপাহী ও ১০০ কিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য দিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া! জয় 

করিলেন এবং ধর মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধাক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধো এক জন অর্বাচীন অর্থাৎ 

লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অধুদ্ধশীল দেশের শান্তি 

কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফামণরের মো যেমন উক্তিই লেখ! যাউক না কেন তাহাতে 

এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে ন। কিন্ব। এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধো যুদ্ধাৎসাহ কি বাবু 

লোকেরদিগকে অগ্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন ন। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদ।রেরদের 

মধো ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫5 জন পাওয়। ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেদের দ্বারা কিপ্রকা"র 

ভয় সপ্তাবন!। 

সন্ত্ান্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা 
ছিল তাহার পরিচ় ১৪৬ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি 
«সম্বাদ তাক্কর পর্ধের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ 
রায়ের ছুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া 

ধরিয়া লইয়া যান এবং তাহাকে কয়েদ করিয়। রাখেন। এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে 

প্রহার করা এবং জলবিছুট লাগানো হয় । আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পাস এর পরোয়ান।| 
বাহির হুইবার পরও রাজা রাজনারায়ণ “ভাক্কর*-সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়! রাখেন। 
পরিশেষে *ভাঙ্কর*-সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজ। রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক 

থাকিতে ও হাঁজার' টাক। অর্থদণ্ড দিতে হয় । 

১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেরিত হয় 'তাহার 
ংবাদ আছে। এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা । যে-পত্রিক! যেস্থানে প্রকাশিত হয়, 

সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহ! নির্ণয় করিবার উপায় পাই বলিয়। মোট বিক্রয়ের সংখ্য। দেওয়। 



8৩/৩ 

হয় নাই। কিন্ত ইহ! হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্ক লোক পড়িত তাহার 
 সুল্পষ্ট,ধারণা.হ্য়। 

সাহ্তা-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাষা সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে। যে-যুগের কথা 
পুস্তকের বর্তমান, খণ্ডে বলা হইয়াছে; তখন আদালতে ফার্সী ভাষার ব্যবহার উঠাইয়! 
দিবার আদেশ হয়। গবন্মেণ্টের এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূুর্ববে সংবাদপত্রে 

অনেক আলোচন) প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে “সমাচার দর্পণ” বাংল! ভাষার পক্ষ 

গ্রহণ করিয়৷ অনেক মন্তব্য ও. পত্রাদি প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
পত্রটিতে পারস্ত ভাষা বাবহারের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেওয়া! হইয়াছে । এ-বিষয়ে গবন্মেন্ট 

যে আদেশ দেন তাহা ১৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ৪৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ 
হইতে আমর] জানিতে পারি. যে ফার্সার ব্যবহার উঠাইয়া। দিয় তাহার স্থানে বাংলা 
দেশে হিন্দীর প্রচলন কক্ষিবার প্রস্তাব প্রথমে হ্য়। 

ধু আদালতে নহেঃ অন্যান্ত ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা ভাষার প্রসার হয়ঃ এ-বিষয়েও 
“সমাচার দর্পণ” খুব আগ্রহশীল ছিল । ঈষ্ ইণ্ডিয়। কোম্পানীর চার্টারে এদেশীয় লোকদের 
মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য লক্ষ টাকা মঞ্চুর ছিল! এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কত ও আরা 
পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত। «সমচার দর্পণে' এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয় তাহ! 

১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হ্ইয়াছে। অন্তান্স কথার পর «সমাচার দর্পণে” লেখা হইল যেঃ বোর্ডের 

সাহেবের। সংস্কত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় 

এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পুর্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় 

লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্বলা অভাব 

আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রীর্থনা- 

পূর্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতগ্বিঝয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অতাল্প মাত্র উদ্যোগ 

হইয়াছে এবং এ বোর্ডের প্রধান২ সাহেৰেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তণ্ভাধার গ্রন্থ অনুবাদের 

নিমিত্ত এ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রস্থবিষয়ে 

মনোযোগী কোন নময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুক্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ প্রীযুত 

ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবধ ছাড়িয়। গেলেন তখন কোরাণের ভাষ! একেবারে প্রবল হইয়] 

উঠিল কিন্ত কখনই এঁ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষ। অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি 

অনুরাগ জন্মিল না। 

৩ 

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশে দেশের 
নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি 

বহু বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে । এগুলি বাংল! দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার 
অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
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ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে 
নৃতন ও পুরাতনের যে ছন্দ দেখা দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালী-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাই। সামাজিক ব্যাপারে এ দ্বন্দ আরও স্পষ্ট রূপ 
ধারণ করিয়াছিল। এই দ্বন্দে সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগুলি পুরাতনের পক্ষাবলম্বী 

ছিল কতকগুলি নৃতনের ৷ পুরাতনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে "সমাচার চন্দ্রিকা'ই প্রধান, 
এজন্য রক্ষণশীল দলের যুক্তিতর্ক প্রায়ই সমাচার চন্দ্রিকাতেই প্রকাশিত হুইত। «সমাচার 
দর্পণে' এই সকল যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধত হওয়াতে এঁতিহাসিকের খুব স্থবিধা 

হইয়াছে । “সমাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমাচার 
দর্পণে' উদ্ধত মতামত ও পত্রাদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথা জানিবার 
স্থযোগ হইত ন]। 

“সমাচার চন্দিকা” হইতে এইরূপ একটি উদ্ধৃত পত্র দিয়া এই পুস্তকের সামাজিক 
ংশ আরম্ভ কর! হইয়াছে । পত্রখানি হিন্দ-কলেজের শিক্ষা সম্বদ্ধে। হিন্দু-কলেজের 

শিক্ষার ফলে দেশের কি পরিবর্তন ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি। 

কিন্তু পুরাতনপন্থীর। হিন্দু-কলেজকে কি চক্ষে দেখিতেনঃ সে কাহিনী আমাদের নিকট 
অনেকট! অজ্ঞাত। পূর্বোন্ত পত্রখানিতে ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় (১৬৭-১৭৫ পৃ. ) 
উদ্ধত পত্রগুলি হইতে আমরা এ-বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি । 

১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রখানিতে হিন্দু-কলেজে শিক্ষা পাইয়। পুত্রের কি পরিবর্তন 

হইয়াছে তাহা হিন্দু-কলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা! করিতেছেন। উহার দু-একটি 

ছত্র এখানে উদ্ধত করিয়। দিতেছি 
চন্দিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আম নিদ্ধন মনুষা পুক্রটি ঘরের কন্ম কখণ২ দেখিও ও 

ডাকলেই নিকটে আপিশ কোণ ধথ। জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিস্তু কিছু কালের মধো বিপরীত 

বাতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীতান্থুদারে আচার ব্যবহার ও পোষাক তাগ করিলেক অর্থাৎ 

চুল কাট। সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোগন করে শুচি অণু ছুই সমান 

জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানতাগী উপদেশ কথ] হইলে 1২071507009 [5৮ ] কহে. | 

- ১৭১ পৃষ্ঠায় “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আর 

একজন ধিন্দু-কলেজের ছাত্রের পিতার মনঃকষ্টের বর্ণনা আছে। এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়া 
কালী-দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া-_ 

উক্ত গৃহস্থের সসন্তানটি প্রণাম করিলেন ন। ব্রহ্গাদি দেবতার দুরারাধা। যিনি তাহাকে এ বালীক 

বালক কেবল বাঁকোর দ্বাব| সম্মান রাখিল যথ। গুড. মাণিং মাডম্ ইহ) শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়) 

পলায়ন করিবায় তাহার পিতা শাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র বাক্তি নিবারণ 
করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এম্বানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এ বালীকের পিতা আক্ষেপ 

করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝক্মারি করো তোরে হিন্দুকীলেজে পিয়াছিলাম যে তোর অন্টে আমার 

জাতি মান সমুদায় গেল. | 
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এই সকল অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যায় এ-বিষয়ে একজন 'সমাচার 
চক্জ্রিকা'তে লিখিলেনঃ--. 

এ গোল নিবারণ কর রাজ। ভিন্ন কাহার সাধা নহে যেহেতু যদাপি রাজাজ্ঞাকুমে পূর্বববৎ 
জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং মাঞ্জিষ্টরেট সাহেবদিগের উপব ভারারপ্পণ করেন যে তাবলোক 

আপন আচার বাবহার ধর্ম যাজন ন| করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্। প্রকাশ হইলেই এ 

বালীকেরা তৎপর দ্িবসেই ব্রাঞ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাং 

জিশ্মণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃ্ রামনারায়ণ্চ গোবিন্দ কালী দুর্গ। উত্যাদি নাম উচ্চারণ 

পূর্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়। আস্তিকতা জানাইন্ক কেহব! কোশ। লইয়। প্রাতযম্ানে যাউবেক কেহ 

তুলনী মাল) ধারণ করিয়। সর্বদা হরি বোলং বলিবেক অতএব প্রার্থন। যে প্রীুত গবরনর বাহাদুর 

'গই হুকুম জারি করিয়া আমাব দিগের জাতি ধন্ম রক্ষা! করণ পূর্বক পুণাপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং 

বালীক বাটার দিগের তামাসা দেখুন | (পৃ. ১৭১) 

আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাব্রদিগকে নিষ্ঠাবান করিবার জন্য হিম্বু-কলেজের 

মেন্বরদের নিকট আবেদন করিলেনঃ-- 

অপ্র জীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রঠি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ু। তাবৎ ক্লাস মের 

এবং পাগত মহাশয়দিগেণ প্রতি দেন যে হিন্দুকীলেজের ছাত্রের। ফিরিঙগিগ মত পরিচ্ছদ পা করতে 

গায ঘথ! ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচূল মাথায় খালি আঙ্গবাথ। গায় মাপণ। নাই গলায় নেচরের গুণে 2টি 

গ্থিতি প্রলয় হয় এবং দাড়িয়ে প্রন্থাব করে ইতাদি পরিবর্ত মাথ। কামনায় ফিরিঙ্গি জ্ত। গায় না পিঠে 

পাধ দঙানি কিশ্ব। একলাই দেয় গা ম'ল। দেয় গলাধ মম্পথ ড্রবা না গায় ঠিলকসেন। করে বিকচ্ছ 

করো ধুতা পরে খবরের গুণান্ুকীত্তনে সর্বব। রত হয় কাছা খুলে প্রন্বাথ তাগ করো জল লয় 

ইহা হলে আপা ততে। হিন্দুর ছেলেদিগেব হিন্দুন মত দেখায়... | (পৃ. ১৭২) 

বলা বাহুল্য হিন্দুকলেজের পক্ষ সদর্থন করিবার লোকেরও অভাব ছিল ন|। 

ইহ্থার্দের মধ্যে একজন ১৮৩১ সনের ২২এ জানুয়ারি “সমাচার দর্পণে লিখিলেনঃ_ 
এক্ষণে আমি চন্দ্িকাকার মহাশঘকে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্বাপিহহওনের পুর্বো বি 

হিন্দু বালকদিগের কথন কোন ঞ্দাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্সপূর্বক কালেজে বিদ্যাতাম 

করিয়। কি তাহার। সহন্ব অপর।ধে অপরাধী হইয়।ছেন। (পৃ. ১৬৭) 

শিক্ষা এবং দেবপুজার সম্পর্ক সম্বন্ধে “সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি বিচার ১৭৪ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধত হইয়াছে । ইহাতে কলিকাতার বহু ইংরেজী শিক্ষিত সন্ত্রস্ত লোকের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া 
সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহা! নহে। 

শিক্ষার সহিত ঠিক সাক্ষাতভাৰে যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাদের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । উহা! ১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিশনরী কর্তৃক বালক-চুরির সংবাদ । খ্রীষ্টান 
মিশনরীর1 যে সকল সময়ে ধর্মোপদেশ দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাচ৷ নহেঃ অনেক 

সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন। এদেশীয় থুষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাহাদিগকে 

সাহায্য করিতেন । এই পৃষ্ঠায় পাদরি কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি বালক 
অপহরণের সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । পাদরি রুষ্ষমোহনকে সে-ধুগের লোকেরা অবজ্ঞাস্থচক 
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£কেন্টা, বান্দা” নামে অভিহিত কর্রিত তাহার উল্লেখ এখানে পাই । কৃষ্মোহন যে এদেশীয় 
ভদ্রসস্তানদিগকে যেকোন প্রলোভনে খুষ্ঠান করিতে পরমোৎসাহী ছিলেন তাহার পরিচয় 

আমরা মাইকেল মধুস্দনের ক্ষেত্রেও পাই। কৃষ্ণমোহনের উপর আর একটি আক্রমণ 
১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে । 

শিক্ষা-সম্বস্ধীয় তথ্যগুলির পর এদেশের কৌলীন্য ও কৌলীন্ত-প্রথার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে 
বু সংবাদ পাওয়া যাইবে। কৌলীন ও এদেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যেষে নৈতিক 

অনাচার হইত তাহার কিছু কিছু আভাস ১৮১ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। পরের 

সংবাদটি আমাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ের কথ ম্মরণ করাইয়। 
দেয়। হিন্দু-কলেজের ভূতপুর্বব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত “ভ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকা প্রচলিত 
আচারের ঘেষী ছিল । স্মুতরাং উহাতে প্রায়ই হিন্ধু সমাজের নিন্দান্থচক সংবাদ প্রকাশিত 

হইত। নান দৃষ্টান্ত দিবার পর জজ্ঞানান্বেষণে+র পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন+- 
আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি পঙ্িত হ্যায়রতের ও প্রধান বাঁড়খযোর ঘরে যে 

তাহা রদিগের পুত্র পৌঁত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাঁহারদিগের মাধা অনেকেই ধোপ। নাপিত 

বৈধঃব মালি কামার কপালির কন্া কিস্তু সম্পত্তিশীলি বাক্গণের ঘরে পড়িয়। পবিত্র! ত্রাক্মণী হইয়। 

গিয়াছেন এখন ভাহারদিগের পাকাম্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান বারেন। (পৃ. ১৮৬) 

এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুহলজনক ৷ কয়েক জন 
কন্তা-বিক্রেতা! এক বিপতীক ব্রাঙ্গণের সহিত এক সুন্দরী মুসলমান-কন্যার বিবাহ দিয়া 
চারি শত টাকা আদায় করে। ব্রাহ্গণ এই কন্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর 

এক দিবস লাষ্ট পাঁক করিতে এ হ্বী অভাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়। উঠিল যে “কছু ছে কেয়া ছালান 

হোগ। এই কথ। শুনিয়। ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাঁকে ডাঁকিয়। কহিল “ওমা। গুন্ আসিয়া তোর 

বৌ কি বলিতেছে, তাহার পরে জিজ্ঞান। করিবাঁতে জবন কন্য। আপন জাতিকুলের সকল কথাই 

ভাঙ্গিয়। বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাঙ্গণ চমৎকার ভাঁবিয়। স্ত্রীকে পরিতাগ করিলেন । 

কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে শ্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা৷ উঠ! 

স্বাভাবিক । ১৮৩, ১৮৭ ও ১৯০ পৃষ্ঠায় এইক্প অনেক কথা আছে । ইহার মধ্যে 

আমর! একেবারে সরাসরি স্ত্রীস্বাধীনতার যুক্তিও পাই। ১৮৭ পৃষ্ঠায় “চূড়া স্ত্ীগণন্ত” 

স্বাক্ষরিত যে পন্রটি উদ্ধত হইয়াছে উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পঙ্গ হইতে ছয়টি দাবি করা 

ইইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইরূপ,-(১) জভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের মত বিদ্যাধ্যয়নের 
অধিকার , (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আলাপ ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের 

মত হস্তাস্তুরিত না-হওয়া ; (৪) কন্চা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া ) (৫) বহুবিবাহ রহিত. কর! ) 
এবং (৬.) বিধবার পুনব্বিঝাহ। এই পত্রখানি খুব সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখা নহে। 

তবে ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই ষুগেই যে বিধবা-বিবাহের 
জন্পনা-কল্পন। চলিতেছিল তাহার প্রমাণ ১৯২ পৃষ্ঠায় দেওয়! হইয়াছে । 
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সৈ-্ধুগের সমাজ-সংস্কাঁরকিগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত ন! তাহা! আমরা ১৯৫-৯৭ 

পৃষ্ঠীয় উদ্ধৃত পত্র ও মন্তব্যে পাই। এইগুলির লেখকদিগের আপত্তি বাঙালী সমাজে স্থ্ন বন্তর 

পরিধান সম্বন্ধে | প্রথম লেখক বলিতেছেনঃ__ 

এউদ্েশীয় স্বীলৌকের পরিধেষ অতিষ্ট এক বন্দ সাধারণ বাবহাথা উঠ। অনেক দোষভীসের 

ও ভিন্নদেশীয় লৌকেরও ঘ্বণার্হ এবং নবা বাবহারই অনুভব হয়। 

দ্বিতীয় লেখকের আপত্তি আরও গুরুতর ৷ তিনি লিখিতেছেন,-_- 
কেবল বঙ্গ রাজোর মধো সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ নাঁন্লারণ সকলের দৃষ্টি পর়িযাছিল, এই কাঁবণ 

ঢাক, চন্্রকোণ। শান্তিপুরাদি স্থানে শ্পক্ষ বন্ধ নিশ্দীণাবন্ত ্য শী ভিন স্তানীয় বশ্েতেই বঙ্গ দেশীম পুরুষ 

প্ুরুধীগণ লম্পট লম্পটা হইয়। উঠিয়াছেন,... | 

তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে বর্ধমানাধিপ তাহার অধিকার হইতে 
সুক্ষবন্থ-ব্যবহার উঠাইয়। দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোট! কাপড় ব্যবহার করেন । 

ইহার পর ১৯৭ হইতে ২০১ পৃষ্ঠ! পর্য্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ 

দেওয়া হইয়াছে এবং ২০২-০ পৃষ্ঠায় মেল! প্রভৃতিতে জুয়াখেলার প্রাহর্ভাবের ও নিবারণের 

ংবাদ আছে। 

এ-পর্য্যস্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে সে-সকলই দেশের ও সমাজের 

নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে । ২০৪ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেকালের মামোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত 

সংবাদ আছে। এই অংশে যাবা নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং 

প্রচলিত আমোদ-প্রমোদেরঃ এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও 

উল্লেখ আছে। ১৮৩১ সনের ডিসেগ্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্িত প্রথম নাট্যশালা 

স্থাপিশ হয়--উহার নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার । এই নাট্যশালার বিবরণ 
২০৭ হইতে ২০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হ্ইয়াছে। ইহা ছাড়! এই অংশে আখড়া গানঃ তর্শোৎসবে 

মুসলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতির ও সংবাদ আছে । এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ 

পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত €বুলবুলাখ্য পক্ষির ষৃদ্ধ' শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌভূহলোদ্দীপক | এই বুলবুলির 
লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়িতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় উহার এালিস 

হন! ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সম্তান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় 

ছিল তাহার ধারণ কর। যায় । 

সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়! 

হইয়াছে । এই সকল সংবাদ হইতে সে-য্গে আমাদের দেশে ধর্নী ব্যক্তিরা নানারপ 

জনহিতকর কার্ষ্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কি স্কুল-কলেজ- 

প্রতিষ্ঠায়) কি রাস্তাবাট-নিশ্মীণে, কি ছুর্ভিক্ষ ও দৈবহূর্র্বিপাকে, কি চিকিৎসালয়-স্থাপনে,_- 

সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে । তাহার কয়েকটি 

এই,_-টাকীর কাদীনাথ ক্ায় কর্তৃক লক্ষ মূদ্রা ব্যয়ে টাকী হইতে বারাসাত পর্ধ্যস্ত ১৮ 
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ক্রোশ রাস্তা-নির্দাণ, কলিকাতার ডিস্বিী চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দান, উড়িস্যায় ঝড়ের 
জন্য দুঃস্থ লোকদের সাহাধ্য-দান, মতিলাল শীল কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্থতি হাসপাতাল 

স্থাপন, হাজী মহম্মদ মহসীনের দান । এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ 
২২১-২৩ পৃষ্ঠায় পাওয়! যাইবে । এই অংশের শেষে, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রের যে মন্তব্যটি 
উদ্ধত হইয়াছে উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেনঃ__ 

,আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্দে ধন বায়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়। 

যে২ ধনি বাক্তিরা নিঞ্জং দেশে বিদ্বাানার্থ ধন বায় করিতেছেন তাহারদিগকে রাজা বা অন্ান্ত 

সম্গমজনক উপাধি প্রদ্ধান করেন হবে অল্পদ্িবসেই দেখ! যাইবেক মে এদেশের লোকের! বড়নামাকাজ্সী 

তাহার ত বিষ/য় সাহাধা করণে হঠাৎ উদাত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে 

প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লৌকের অবিদার বন্ধন ঘুচিবেক । 

ইহার পরই বাংল! দেশের আর্থিক অবস্থ। স্থন্ধে কতকগুলি সংবাদ সন্কলিত হইয়াছে । 

এগুলি বাংল! দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 
২৪৩ পৃষ্ঠায় একজন পত্রপ্রেরক এদেশে যন্ত্রপ্রবর্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন ৷ ২৪৩-৪৪ 

পৃষ্ঠায় ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর 

পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর উত্থান ও পতনের, এবং ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় নিউ 

বেঙ্গল স্টিম ফণ্ডের সংবাদ আছে । ২৫৩ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে তাহা। হইতে আমর 

জানিতে পারি, সে-যুগে প্রকাশ্তভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় 

বাঙালীদিগকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য । 

৪৫৮ পুষ্ঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে । 

সমাজ-বিভাগের ২৫৪-৮৭ পৃষ্ঠা শাসন-বিষ্ষক | এই অংশে এদেশে ইংরেজ-শানের 

পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় 

তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত 
কর! সম্বন্ধে । ১৮৩৩ সনে এ-দেশের লোকদিগকে গ্র্যা্ড জুরীর ও জষ্টিস্ অফ.দি পীসের 

কাজ এবং যেসকল মোকদমাতে খ্রীষ্কানরা লিপ্ত আছে এরূপ মোকদ্ধমা করিবার 

অনুমতি দেওয়। হ্য়। এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২র! মার্চ «সমাচার দর্পণ* এ-সন্বন্ধে 

বিস্তারিত আলোচনা! করে। এই মুল্যবান আলোচনাটি ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 

হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে 

আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ সন পধ্যস্ত ইংরেজ গবন্মেণ্টি কতৃক রাজকার্ষেয এ-দেশীয় লোক 
নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্তন হয়। প্রথমে এদেশীয় লোকের! খুব উচ্চপদে 
নিষুক্ত হইত। সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পার! যায় যে তখন 

এতদেশীয় প্রধান কর্কীরক সাম্বসরিক ৯ লক্ষ টাকার নান নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার 

তাবৎ ভারতবধের গবর্নর জেনরল বাহাছরেরদের বেতনাপেক্ষ। তিন গুণ অধিক । 
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দ্বিতীয় যুগে রাজকার্ষ্যে এ দেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং 
তৃতীয় যুগে আবার এদেশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপূর্ণ পদে 
নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। “সমাচার দর্পণের এই বিবরণ হইতেই আমর! জানিতে 
পারি যে বিচারকাধ্যে স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এ-.দশের লোকে প্রথমে খুব সন্ত 
হয় নাই। “সমাচার দর্পণে”র বিবরণ এইরূপ,-_ 

পরস্ত আমব। এতদ্রণ রাতিপরিব্ত্রনে উপ্লসিত বটে কিদ্ত সামান্ঠ ভ" দশের মধো লোকসকণ 

তাদৃশ আহঠ্লাদিত নহেন। এই দপণের সম্পাদকহ পঞ্গাপলনে মফ.মলের ভুরি বাক্তির সঙ্গ 

লিপনপঠন চলনেতে দেশীয লৌকেবদের যে মানাবিষয় নান। অিপ্রায় হাহা হ্থাপনার্থ আম।বদেব 

অনেক হ্গম আছে । "অতএব শিতানুই কহিতে হইল যে এঠাদদশীয লো।কেব। নুঠণ আাদালা ৬৭ 

বস্মে নিযুক্ত হইলেন মেই আদালতে যাই।বদেব নিহান্থই মাকদ্দম। করিতে হইউবেক ঠাঠার। একেবারে 

এযে মগ্ন দেশের ম্বগাবসিদ্ধতা প্রযুক্ত উৎকোচের ভয ভাহাবদের মনে লগ্রই রহিযাছে। কপ্মচাবিব। 

». ছারি বেতন পাইয়াও ন্ন্তাযবপ টাক। লওনেব উপায় ঘে পবিচাাশ করিবেন গম» উতবের পাপ্রও 

০য় »য ন1 বণং ভাহাবদের এমত বোণ হয ঘে উতীব। মঠ অধিক বেঠন পান 55 অধিকই দিখকা তব 

লাভ বাড়ে এবং এমত বোধ কবে মে এই উচ্চ পদপ্রাপনণে লোকেরদের এহদপ মে লালস। জঙ্বিয় ছে 

হাহাব কাবণ তত্তংপদেব গৌরণ ন। বেহন প্রাপথাশয় নহে কিছ তত্তংপদের দাব। ধনমঞ্চয়েল থে 

গাশেষোগায় হইবে ভাহাই । অতএব ভাঙাবদেব এউ বোধ মে যাহার। "কবল আ্গার্থে নিমিত্ত 

পদ গ্রহণ করিয়াছেন গবদ্থিধ নাক্ডিণাদন হানে পঠিত হওয।য আমণ] বদ্ধহত্তপদ ঠইধা। একেবাবে 

অকুলননুদ্রে শিপিপ্ন হইলাম । 

এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত হন আশুতোষ দেব, 

দ্বারকানাথ ঠাকুরঃ রসময় দত» বীরনুসিংহ মগ্লিকঃ রাধার মিত্র, কাশীগ্রসাদ ঘোষ ও 

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৫৮-৬০ পৃষ্ঠায় ঠহাদের কয়েক জনের সম্বপ্গে কিছু কিছু 

জ্ঞাতব্য তথ্য মন্িবিষ্ট কর! হইয়াছে । জষ্টি অফ দি পীসনিয়োগের সংবাদও ২৬১ পৃষ্ঠায় 
দেওয়া হইয়াছে । প্রথম এ-দেশীয় জষ্টিদ্ 'অফ দি পীস্ ছইজন--ঘ্বারকানাথ ঠাকুর ও 

রাধাকান্ত দেব । বাংল। দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে 

না এরূপ একটি অভিযোগ ৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝ! যায়ঃ চাকরি 

সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে। 

ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ 'মাছে। 

দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবন্মেন্টকে কিরূপ চেষ্টা করিভে 

হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে । এই সম্পর্কে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 

ংবাদি বিশেষ কৌতৃহলজনক । একজন ইংরেজ ম্যাঁজিষ্রেট কি ভাবে স্বয়ং স্লীবেশ ধারণ 

ক্রিয়া পাক্কীতে বন্ধ হইয়া! দুবৃন্ত দমন করেন তাহার কাহিনী এই সংবাদে বল। হইয়াছে । 

সে-যুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ২৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত 

হইয়াছে তাহাতে লেখ! হইয়াছে, 
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দন্ত রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়। যায় থানার আমলার! দিবসে 

ডাঁকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহ। অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্ত স্থাবরাদি বন্ধক দিয় 

থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না৷ এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট 

করিয়। লয়। তাহাতে জমিদারের আমল। আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্সন। 

করিয়। রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাক। জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। 

দারোগ। অতিদাগাব।জ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফ তার ন। করিয়? অন্ত বাক্তিকে গ্রেফ তার করিয়। 

হালিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়। আপন জাকে সানি জাহের করিয়া সফর্রাজ হয়। চুরি 

গাকাইতী তারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্বন্থ হরণ করে। দ্ারোগার 

পোক প্রজার বাটীতে কোন জিনিস ফেলিয়। সেই প্রজার পান। তলাশি করিয়। তাহাকে বমলে 

গ্রেফতার করিষ। আপন মণলব হাসিল করিয়! গালা দেয় যে প্রজ। অধিক টাঁক] দিয়। দারোগাকে 

রাজি ন। করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়। প্রাণান্থু করে থানাৰ আমলার নান মত 

উৎপাত জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ববণাশ হই. ভ'ছ | 

পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ২৬৯-৭০ ও ৪৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । একটি 

অভিযোগের লেখক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'জ্ঞানান্বেষণ” £সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতির সম্পাদক । 

গৌরীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ২৭২-৭৪ ও ৪৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। 

২৭৫ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুন! পাওয়! যাইবে । দণ্ড এইরূপ, - 

প্রথনত; অপরাধিরাদপ ম্তক ও দাড়ি গোপ ইতাদি মুগ্ডণ করিয়। চট্টর কৌপীন পরিধাশ করাণ 

গেল । পরে ভাহারদের মগ্কাবরণ পাগের পরিবর্তে নান। ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাউয়। 

কণ্ঠদেশে মালাখরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কাঁলী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনগ্ণব 

অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দোভ চড়াইয়া তাহারদের মুখ গার্দতের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়। মহীসের 

ম্যায় দুষ্টজন মেহতর মন্তকোঁপরি চাঁমরবৎ ঝাড়, বাতাস করিতে পাগিল। পরে টেড়বাওযালা 

এক জন তাহারদের সম্মুণেৎ জয়বাদোর ন্যায় চেঁড়র। পিটিতে লাগিল এবং যে ভ্তরি২ লোক এঁ তামাসা 

দেখিতে আসিয়াছিলেন ঠাহারদের নিকটে এ দন্থারদের কুকন্টঈবিববণ বর্ণন হইতে থাকিল...। 

১৮৩৫ সনে স্তর চার্লস মেটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাযস্ত্রে 
স্বাণীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাষস্ত্রের স্বাদীনত। সম্বন্ধে আলোচন! 
২৭৬-৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। শাসন সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক 
তথ্য আছে। 

ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাদের 

মধ্যে বৈদ্ভসমাজ, বঙ্গভাষা প্রকাশিক। সভা, ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য | বৈস্য- 

জাতীয় চিকিৎসকের যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা! করেন 

সেখানে ন। যানঃ ও বৈগ্-জ্রাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ওঁষধ বিক্রয় না করেন তাহ। দেখিবার 

জন্য এবং বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈছ্যসমাজ স্থাপিত হয় । বঙ্গভাব। 

প্রকাশিক সভার প্রতিষ্ঠ। হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জনা । এই ধরণের সভা- 
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সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে । জমিদারদের 

সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়। 

সমাজ-বিভাগের ১৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা স্বাস্থ্য-বিষয়ক । এই অংশে এ-দেশে মহামারী, 

ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে। 

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ। এই অংশকে আবার চারিটি 

ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । প্রথম ভাগে দেশের বনু সন্তান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য 
পাওয়া! যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজা, রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য তৃতীয় ভাগে তাহার 
পালিত পুত্র রূপে পরিচিত রাজারাম রায় ও চতুর্থ ভাগে তাহার বিলাত-যাত্সার সঙ্গী 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই অংশে ধাহাদের কার্যকলাপ বা মৃত্যু-সন্বন্ধে সংবাদ দেওয়! হইয়াছে তাঁহার 

সকলেই সে-যুগের ধনী ও সন্্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন । কিন্তু দু-এক জন ছাড়া ইহাদের কাহারও 
বাংলা দেশ 'ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে একথ। বল! চলে না। স্কুতরাং এই 

অংশে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার বেশী মূল্য সেকালের সন্ত্রস্ত লোকের জীবন- 
যাত্রার চিত্র হিসাবে-কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংলা 

দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মুল্যবান । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৩০১-০২ পুষ্টায় বন্ধমানের 

বিখ্যাত জাল প্রতাপঠাদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে । ৩০৬ পৃষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন ( দক্ষিণারঞ্জন ) 

মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতৃহলোদ্দীপক সংবাদ আছে। ডিরোজিওর শিষ্য 

দক্ষিণানন্ধন এককালে হিন্দৃঘেষী জ্ঞানাম্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক 
বলিয়া তাহার খ্যাতি'ছিল। এই সংবাদটিতে তাহার পিতা ঠাহাকে কি ভাবে ওঁষধ 

খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । তিনি পরে বন্ধমানের মহারাণী 

বসস্তকুমারীর মোক্তার হইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তথঘ্বির 

করিতেন ( পূ. ৩০৮, ২৬৯-৭১)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন খ্যাতনামা 

লেখক ও সম্পাদক | তাহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথা ৩১০-১৫ পৃষ্ঠায় সক্ধলন করিয়া 

দেওয়া হইয়াছে । এদেশের কয়েক জন সন্ত্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট হইবার সংবাদ 

৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বহু তথ্য ৩১৬-১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে। 

এই সকল সংবাদের মণ্যে তাহার স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদও আছে। এতদিন পর্য্স্ত এই 
ঘটনার তারিখটি অবিদিত ছিল। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের 

চূড়া-স্বরূপ ছিলেন। তাহার মৃত্যু-সংবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । আরও ছুই জনের 

মৃক্ঠা-সংবাদ উল্লেখযোগ্য ; একজন খড়দহ্র প্রাপরুষ্ণ বিশ্বাস ( পৃ. ৩১৯), অপর জন 

লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী প্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ. ৩২৫ )। রসিককষ মল্লিকের 

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রান্তির সংবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । 
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ইহার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বু সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশের অধিকাংশ 

ধবাদই রামমোহনের বিলাতযাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু-বিষয়ক | রামমোহনের 

বিলাতযান্রায় এ-দেশের কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচন! ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 

হইয়াছে । বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন, সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেনঃ 
দিল্লীশ্বরের দৌত্যকাধ্যে কতটা সফল হন) এসকল সংবাদ শ্বতন্ত্রভাবে এই অংশে সঙ্কলিত 

হ্ইয়াছে। রামমোহনের মৃত্যু ও তাহার স্থৃতি স্থারী করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৩৫৭- 

৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অংশে রামমোহনের জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বদ্ধে বহু তথ্য 

সন্কলিত হইয়াছে । €& 

রামমোহ্ন-সম্পর্কিত সংবাদের পর রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে । 

রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র এতদিন পধ্যন্ত এই ধারণ চলিয়৷ আসিয়াছে । তিনি যে 

প্রভ-প্রস্তাবে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান তাহা «প্রবাসা'তে প্রকাশিত 

একটি প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি । ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 

'সমাঁচার চক্জ্রিকা*য় প্রকাশিত পিজরাজে র খেদোক্তি' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতায়ও এবিষয়ে 

স্পষ্ট ইঞ্জিত আছে । কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! গেল,_- 

দ্বিজরাজের খেদোক্তি 
ঞযুত চন্দিকীকর শুন মহীশয় । যবনী প্রতয়সা গভে স্ুপুত্র জন্মিল। 

নিবেদন করি কিছু মনের আশয় ॥ রাজ। নাম দিনু তাঁর নিকটে ও ॥ 

বর্গকুলোতস্তব হই দ্বিজরাজ নাম | 
নগরে বলতি কিন্তু নাহে শি্গ ধাম ॥ ভাগা গুণে মিঞেিল যবনী রমণা । 
পরিচয় দিন এবে মনো ছুঃঘ শন । পরম হুন্দরী তিনি স্থৃপ্রিয় বীিনী ॥ 
ভিত দুগ ইউবে দ্বিগুণ | ভার গর্ঠে জন্মে এক সুলঙ্গণা। কণ্ঠ | 

হ্ টার রর আমার নয়নতারা কপে গুণে বন্যা ॥ 

সঙ্গাব বন্দনাদি ভাজি বন আচার । 

-শরি সদ। মনে মনে ভাল বাগি সে বিচার ।॥ এমন সন্তান আর সন্তি যাহার | 
তাঁতে শ্রদ্ধা কত হইল কবকি বিশেষ । বুনহ কেমন হয় জননী তাহার ॥ 

মইরমে বুক কুটি পরি কালা বেশ ॥ এ নকল ছোড়ে ছুড়ে যাইতে হইল | 
কেবল হুপুত্র রাজ। সঙ্গেতে চলিল ॥ 

রামমোহনের মৃত্্যর পর রাজারাম স্তর জন্ হব হাউসের চেষ্টায় বিলাতে বোর্ড-অফ- 

কন্ট্রোলের আপিসে কেরাশী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সিবিলিয়ান হইতে 

পারেন নাই। বির্লাতে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পী জন্ কিং কর্তৃক রাজারামের একটি তৈলচিত্র 

অঙ্কিত হয়। এই চিক্রটি ১৮৩৪ সনে লগুনের রয়্যাল আযাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 

ইয়। সম্প্রতি চিত্রথানির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । 

রামরদ্ব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সমাজ-বিভাগ শেষ করা হ্ইস্বাছে। 
এই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় রামমোহনের পাচক-হিসাবে বিলাত গিয়াছিলেনঃ এবং ফিরিয়া 

আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ইহ ছাড়। তাহার আর কোন বিশিষ্টত৷ নাই। 



১৮০ 

এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্ম-সন্ব্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে । এই বিভাগটি 
পাঁচটি অংশে বিভক্ত, (১) ধর্ম্মকৃত্য (২) ধর্মব্যবস্থ', (৩) ধর্স্থান, (৪9) ধর্মসভা) ও 

(৫) বিবিধ। প্রথম ভাগে নান৷ পুজাপার্বণঃ তুলাদান, শ্রাদ্ধঃ বিবাহাদি সম্বন্ধে 

সংবাদ আছে । এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই ( পৃ. ৩৭৩-৭৮ ) আমর 

চড়কপুজায় বাণক্কৌড়া ইত্যাদি স্থন্ধে আলোচনা* পাই। তখনই এই সকল প্রথা 
রহিত করিবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হ্ইয়াছিলঃ এবং চৈত্রোংসবকে কিছু সংযত 

করিবার ব্যবস্থা হৃইয়াছিল। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় প্রর্গার দুর্দশা শীর্ষক একটি অত্যন্ত 

কৌতৃহলজনক সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে। চুঁচুড়ায় শাক্ত ও বৈষবের ঝগড়া হওয়াতে 
বারোয়ারি দুর্গীপ্রতিম৷ বিসর্জন হয় নাই । পক্রপ্রেরক সংবাদটি দিয় মন্তব্য করিতেছেন”. 

এউক্ষণে নিসঞ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে ঠাতিপ1 কতে তাহার। অগ্রে পুজ। কিয়! 

ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শ্ড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শঁড়িব। বলে সকলে মিলিঘ। বারইয়ারি 
পুজ। করিয়াছে তবে তাহার। একদলে কেন বিসর্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় ঢুই দলে দাঙগ। 

টপস্থিত হইবে কিন্ত লোকেরা যেমন বলিয়া! খাকে ভাগের মা গঙ্গা পাষ না এ ছুর্গার অদৃষ্টেও সে 
দশ। হইয়াছে | 

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রথার কথা ৪৬১ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । 
এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবপ্র সংবাদ ছিল। বর্তমান খণ্ডের ৩৮৫-৮৬ পৃষ্ঠাতেও 

বঙ্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়। হুইয়াছে। এই নরবলি-সম্পর্কে বর্ধমান-রাজপরিবারের 

নাম উঠে। ৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গাধাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা খল হইয়াছে । 

এই অংশের ,৩৯৬ ৯৭ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একব্রভোজন ও ধর্শপুস্তক পাঠ সম্থন্ধে 

একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্তত। দুর করিবার আন্দোলন 
কেবল আমাদের কাগেই আরন্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পুবের বাংল! দেশে 

উহার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল । সংবাদটি এইরূপ,-_- 
*"কএক জন বানু এক হউয়। নোং কাচড়াপাড়াপ অশ্থুঃপাতি পাচঘরা সাকিনে এক জন পোদের 

ভবনে এক উচ্ঠকনিশ্যিত বদি হছ় বে চৌকা এব ভছুগণে কুহ্গম মালা প্রদানপূর্বক পরন সুখে 
পরম সতানামক বেদি স্থান কাণয়। বহুবিধ পাছ্ছাদ্রবা আয়োজনপূর্ববব বিবিধ বর্ণ প্রায় পপ সহন্ম লোক 
এক পঃক্িচে বসিয়া অন্নবঞ্জনা(দ ভোজন করিয়াছন এব” তিবেণী ও ব।শবেড়িয়। ও হালিশহরনিবাপি 
প্রায় শত ব্াঙ্গণ নিমর্বিত হইয়া এক এক পিঙলের থাপ ও সন্দেনার্দি বিদার পাইয়ছেন এৰং 

শুগ্বানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেণ পুস্ঠক পাঠ করিয়াছে এবং মুনলগানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এব" 
ব্রক্ষণ পরঙিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং এ পরম সতাবিষয়ে ছুই নহবত ছু স্থানে বসাইয়াছিলেন 
একটা গুস্টেব খালের সম্মুখে আর একটা এ বেদির নিকটে আর ছুই ইশতেহার কণিত ছুই স্কানে 

বাঁখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সহাবিষয়ের অনেক বিবরণ লেপ। ছিল তাহা! সমুদয় পাঠ করি নাই.** | 

ধর্ম-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্্ীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে । 

ইহার পর ভারতবর্ষের নান! তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়। হইয়াছে । 
এই অংশের 3*৭-১১ পৃষ্ঠায় পুরীর গগন্লাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া! ষাইবে। 



47৮ 

তীর্থস্থানের বিবরণের পর ধর্খ্সভার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে । সতীদাহ-নিবারক 
আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ে আপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দু আগার-ব্যবহারকে 

রক্ষা করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত হয় । কলিকাতার বহু ধনী ও গণ্যমান্ঠ ব্যক্তি ইহার 
উদ্োক্তা। ও পোষক ছিলেন । 'সমাচার চন্দ্রিক।'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার 

সম্পাদক ছিগেন। সতীদাহ-নিবারণের সমর্থক্দিগকে একঘরে করিবার জন্য ধন্মসভার 

পক্ষ হইতে যে চেষ্ট। হয় তাহার সংবাদ ৪১৩ পৃষ্টায় আছে । ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্ঘসভার 

কয়েক জন উৎসাহী নেতার আচার ও ধর্ঘবনিষ্ঠ। সম্বন্ধে ধে অভিযোগ করেন তাহা! ৪১৪-১৫ 

পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত সংবাদ হইতে জান! যায়, ব্রহ্মদভার অনুকরণে 

শাখা ধর্মসভাতেও গানবাজনার আয়োজন হয়। ইহাকে লেখক *ছাতারের নৃত্য” বলিয়। 

ব্যঙ্গ করিয়াছেন । পরিশেষে ধর্সভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত 

সংবাদ ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । 

্্মদভা-সঙ্বন্ধীয় একটি সংবাদ এই অংশের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে ( পৃ. ৪১৭)। 

ধর্ম বিভাগের শেষে (পৃ. ৪১৮-২ ) যবস্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের ছুইটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত 

হইয়াছে । উহা! হইতে জান! যায় যে বলিধীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা ছিল । 

৫ 

এই কয় বিভাগের শেষে “বিবিধ শীর্ষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত 

হইয়াছে । এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফঃম্বলে রাস্তা- 
ঘাটঃ বাড়িঘরঃ পুল, প্রভৃতি নিম্মীণ সংবাদ । এই অংশের ৪২৫ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উপর পুল 

নিশ্মাণের সংবাদ আছে। 

এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই 

ভারতবর্ষের নান। স্থান ও এ্রতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে। বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম 

সমরু ও তাহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভাগের শেষে 

বাংলা দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে । উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার 

লোক ও বাড়ির সংখ্যা (পৃ. ৪৪৬ )১ কলিকাতা র শ্তামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন 

আরোহণ সম্বন্ধে ছুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য ( পৃ. ৪৪৭ )। 

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের কয়েকখানি ছিন্ন কীটদক্ট “সমাচার চক্দ্রিকা? 
হইতে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলন করিয়। দেওয়া হইল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 

১২৩৭ সালের “সমাচার চন্জ্রিকা” আছে । ইহা হইতেও উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন 

করিয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প ছিল কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা 
ঘটিয়া উঠে নাই। 



চিত্র-পরিচয় 

বর্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, 

একটি ব্যতাত দেগুলি শ্রীুক্স স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সহিত ১৩৩৯ 

সালের কার্তিক মাসের «প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই ছবিগুলির ব্লক ব্যবহারের 
অনুমতি দিবার জগ্ঠ 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞত জ্ঞাপন করিতেছি । 

এই চিত্রগুলি ১৮৩২ সনে লগ্ন ইইতে প্রকাশিত মিসেস এস্. সি বেলনস্ প্রণীত 

78//1)70117 19165 1111151721196 97 117/74090 174 £1/701621 14197177615 69 

1377621 (10100 1380100179৭ 1) 1113. 13911)03 ) নামক একখানি পুস্তক হইতে গুহীত। 

মিসেদ্ বেলনস্ নিজেকে &এতদেশবাসী” (81)011530111)9 9081)61 ) বলিয়া উল্লেখ 

করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে সে-ষুগের বাঙালী-জীবনের কতকগুপি বড় বড় ছবি আছে। 

বইখানি বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল) সোসাইটির 

পক্ষ হইতে গ্রেভস্ সি. হটন্ বইথানির একখানা অন্মোদন-পত্র দিয়াছিলেন। এই 

পত্রখানি ও রাঙ্গা রামমোহন রায় কর্তৃক লিখিত একখান! পত্র * মিসেস্ বেলনস্ স্থীয় 

পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । মিসেন্ বেলনসের পুস্তকখানি এখন দুষ্পাপ্য হইয়া 

উঠিয়াছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে হার একখণ্ড মাছে। 

এই ছবিগুলির মধ্যে বেশ বিষয়-বৈচিত্র্য আছে। উহাতে কলিকাতায় সাহেবদের 

জীবনধাত্রা ও খাটি দেশী গৃহস্থালী সবেরই পরিচয় পাওয়। যায়। এ-দেশের লোকজনের 

চিত্রগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ-অঙ্কনে সামান্ত $ল এবং মেয়েদের মুখে একটু একটু 

বিলাতী ভাব থাকিলেও ছবিগুলি এ্তিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান | ছবিগুলির নাম 

হইতেই উহাদের বিষয়বস্ত বুঝ! যাইবে । 

রামলীলার চিত্রখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানির নাম 136%40165 
1110908690 10 7 991193 0£ 1018511008, 0) ০1099 1১111080105 1980. 7 0৮9, 

116179818001190 20 100810)0 (081986৪, 1891. ) এই পুস্তকখানিতে কাশীর দৃগ্াবলী ও 

উৎসবের কয়েকখানি ছবি আছে। তখনকার দিনে রামণীল। কিরূপ জাকঞজমকের সহিত 

অনুষ্ঠিত হইত তাহা এই চিত্র হইতে বুঝ! যাইবে । 

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মূল্যবান উপাদান । 

বহু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এদেশের জীবনযাত্রা, দৃশ্ত, পরিধেয়, 

* ১৮৩২, €ই মার্চ তারিণযুক্ত পরে চিত্রগুলি-সন্বপ্ধে রামমোহন বেলনন্-গৃহিণীকে লিখিয়া ছিলেন, 
"২085 89 008 19101990111009 01 1090119, ৪3 10101) 80, (1140 09 10959 391৮9 10 
11118 100 105 1৩001190600, (179 1:02] 5021009 %110060 10 01 11801, 010100)1)5 00001, 
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অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসন্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাবীর ইতিহাস 

সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহাধ্য উপকরণ । এইরূপ সকল পুস্তকের তালিকা এখানে দেওয়। 

সম্ভবপর নয়। কিন্তু এদেশীয় হিন্দুদের জীবনযাত্রা -সন্বন্ধে এখানে শুধু একখানি পুস্তকের 

উল্লেখ করিলেই যথে্ছ হইবে । পুক্তকখানি - 7:65 1716))40115 2 0 3200250 
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পুস্তকখানির চারিটি খণ্ডে বাংলা দেশের পুজাপার্বণের অনেকগুলি ছবি আছে। এই 
ছবিগুলির কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া গেল, 

প্রথম খণ্ড £-_-নহাভারত কথক তাঃ রানাধণ গান, ভরিম'কীর্তন। বাসধাত্র।॥ ঝুলনযাত্র।। রখধাত্রা। 

পানা) দোলযা) বিসর্জন ( কালীমূত্তি )। ঝীপ (গান ), নীলাপুজ। ( চড়ক--বাঁণক্কোড। )। 

দ্বিতীয় খণ্ড £__নাচ, দুর্গাপুজ।, কালাপাট, সাধনন্না পা» বিবাহ, ঝ' (পান ব। মনসাপুজ।, সাপুড়িয।, 

গভগনন (একাধিক চিত্র ), অন্গমণ ! 

তৃতীয় খণ্ড ১--কলিকাঙাব ধি্ফেণী?) কলিণাতাব দৃগ (২), বাজান, টেন €পাঠশাল। )। 

পল্াগ্রামর রা 411 
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হইতে দুইখানি চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উহারও উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

এদেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের মতি মুল্যবান উপাদান এই সকল পুস্তকের 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পৌঁষাক-পরিচ্ছদ, 

পুজাপার্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্বাচন করিয়। একত্রে যুদ্রিত করেন, 
তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হয়। এই কাজ পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ, 
স্থতরাং ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সইজসাধ্য । বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

উনবিংশ এতাব্দীর বাঙালী-জীবনের চিত্রের একটি আযালবাম্ প্রকাশিত করিলে বাংল! 

দেশের অতীতকে বুঝিবার বিশেষ সাহাধ্য করিবেন ' পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের জন্ি যে- 

আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঙালী-জীবনের চিত্র-সম্বলিত একটি “কোর্পাস্ঃ সঙ্কলন করিতেও 

সেরূপ উৎসাহ দেখাইবেন, ইহা আশা! কর! কি নিতান্তই অন্যায়? 

পরিশেষে এই সঙ্কলন-কার্ষ্যে ধাহাদের সহানুভূতি ও সাহাধ্য পাইয়াছি তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ দিয়। এই ভূমিকার শেষ করিব । শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শীত চিন্তাহরণ 
চক্রবত্তী পূর্বের ন্যায় এবারও আমাকে নানাভাবে সাহাধা ও উপদেশ দিয়াছেন । 
শ্ীধৃত যোগেশচন্দ্র বাগল বিশেষ পরিশ্রমে পুস্তকের দীর্ঘ সুচি প্রীস্তত করিয়। দিয়াছেন । 

২২ নয়ানচাদ দত্তের স্ত্রী, | 

কলিকাতা । বৈশাখ ১৩৪০ 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 







(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যে্ট ১২৩৭) 

চন্দ্রিকাকারের উক্তি: ।--সংস্কত কালেজের বৈগ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপক কশ্দমে রহিত 

ইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিষ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন 
'হাতে বৈচ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল 

'হাতে কেহ২ কহেন যে বৈগ্যক শাস্ত্রের ছাত্রের! ইঞ্জরেজী পড়িবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ 

রেন নাই কেবল শ্লীযুত খুদিরাম বিশারদ কর্মে রহিত হইলে তৎপদে তাহার এক ছাত্র 
যুত মধুস্থদন গু নিযুক্তহওয়াতে অন্ত ছাত্রের! সমাধ্যায়ির নিকট পাঠস্বীকার না করাতে 

গলেজাধ্যক্ষ মহাশয়ের! তাহারদিগের প্রার্থন! পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ 
যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈহ্যক শান্ত্রাধায়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং 
াত্রেরাই বা ইঙ্গরেজী বিগ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন। 

ত্তর যে সকল মহাশয়ের আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাহার। 

বনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্মাধ্যক্ষ ম্হাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈগ্যক 

ত্র ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্জরেজী বৈচ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে 

ঘহেতৃক একটা ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন এ ছাত্রের 

নকট অধ্যয়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি “সে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেনন৷ 

ধধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিগ্ভা তবে কাষে২ কেবল ইজ্রেজীতে নির্ভর করিতে 

ইবেক তবে একথা ম্পষ্টরূপে না কহিগ্না কৌশলে বল! হইয়াছে যে তোমর! যগ্যপি 
'জরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়। যাও ইহা কে ন! বিবেচনা করিতে 

[ারিবেন যগ্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ক্রটি সপ্রমাণ 

রিয়া কর্মে রহিতকরণানস্তর তত্বল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের 

ঠান্ত্রের স্থখ্যাতিপত্র প্রার্থন করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপঞ্্র প্রাঞ্ধ যোগ্য 

'হেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্বল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে 

খ্যাতিপত্র না পান যগ্যপি মধুন্দন গুপ্তের সহিত ইহার বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা 

হিতে পারেন তাহা। কি পরীক্ষক মহাশয়ের! জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্য- 
াত্রের৷ ডাক্কর সাহেবের নিকট ইঙ্জরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক 



৪ হনওক্খাদ পাত্রে সেকব্ষাত্লেত্ কক খা 

সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুস্থদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই 

কারণে রাখিয়াছেন ইহ।র পর স্ববত্যাপ্দি শাস্ত্রের ছাত্রদ্িগকে এক হ্থখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক 

করিবেন অন্ত অধ্যাপকদ্দিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়। দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে ।_ 

সং চং। 

( ১৫ মার্চ ১৮৩৪ | ৩ চৈত্র ১২৪০) 

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ।--এতদ্বিষয়ে আমরা যে সম্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তদ্বারা 

অবগত হইলাম যে এ কালেজে ১৯৬ জন ছাত্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে 

৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্বস্থদ্ধ ৫৫০ টাকা। এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক 

নিযুক্ত আছেন তাহারদের বেতন মাসে সর্বস্থদ্ধ ৮২ এবং যে এক জন ইউরোপীয় 

সেক্রেটরী সাহেব এ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্ত কাধ্যার্থ নিযুক্ত আছেন 
তাহার মাসিক বেতন ৩** টাকা । এবং ছুই জন পুম্তকাধ্যক্ষ আছেন তাহারা ৩০ টাকা 

করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভৃতির বেতন ন্যুন সংখ্যায় ৭০ 
টাকা । মাসে সর্বন্থদ্ধ খরচ ১৮০ টাকার নান নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির 
অস্টালিকার ভাড়া ধরিতে হয় সেও মাসে ২০* টাকার ন্যন নহে এতএব অন্যন ছুই 
সহম্ত্র টাকা! এ বিদ্যালয়ে মাসে বায় হইতেছে অথচ এ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধয 

কহিতে পারি যে তদ্দারা য্যাপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে 

এমত কহিতে পারি না। আরে বিবেচনা করিতে হয় এই মাসিক বায়ের অতিরিক্ত 

এ বিদ্যালয়ের মধ্য উত্তম এক পুম্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্বসাধারণ (লোকের 

বিদ্যাধায়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড্যকেশন কমিটি নান! গ্রন্থ ক্রয় করিয়া 
তথায় রাখিতেছেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 

(২২ মার্চ ১৮৩৪ | ১০ চৈত্র ১২৪০) 

সংস্কৃত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত ।__শ্রীযুত এডুকেসন 
কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু। 

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের সম্মতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসন্থান্ত 
কমিটির নিকটে অভিবিনয়পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০১২ বৎসরাবধি 

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধায়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্্শাস্ত্ে 

উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্শাস্ত্াধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং 
ধর্মশাত্ম সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমর! পরীক্ষিত হইয়া সর্টফিকটও পাইয়াছি। 

কিন্তু তদ্রপ সর্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অতিসন্ত্াস্ত কমিটির সাহায্য না হইলে 
আমারদের বর্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা নাই । আমারদের প্রতি স্বদেশীয় 
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মহাশয়েরদের তাদৃশ অঙ্থরাগ না থাকাতে তাহারদের স্থানে কোন সাহাধ্য বা পুষ্টতা 

প্রাপণের কোন ভরসা নাই। যেহেতুক সরকারের সাহাযাবাতিরেকে স্বৃতিশাস্্র ব্যবসায়ের 

দ্বার আমারদের অল্লোপকারমাত্র মাছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকার প্রাপণের অল্প- 

সম্ভাবনা যেহেতৃক জিলা আদালতে পণ্ডিত হওনব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি 

নাই স্তাহাতে অতাল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহা গ্রধান২ সাহেবেরদের 

অন্গ্রহব্যতিরেকে হয় ন। অতএব আমরা আপনকার অতিসম্ম।নিত কমিটির নিকটে 

অতিবিনীতপূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীলগ্রীযুত গবর্নর্ জেনবল বাহাছুরের 

হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিল! আদালতে কম্ম শিক্ষাকারির 

ন্যায় নিযুক্ত রাখেন এবং এ আদালতের সাহেবলোকেরদের হুকুমক্রমে আমলারদের কাধ্য 

নির্বাহে আমরা বুদ্ধিসাঁধ্য সাহাথা করিতে সমথ আছি তাহা হইলে আমর আইনের 
তাবদ্ধ্যবহারজ্ঞ হতে পারি এবং সামান্ততঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি ষে সকল উচ্চ২ 
পদ অর্পণার্থ মক্ত আছে তত্প্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বার| প্রর্থুত হইতে পারি এবং 

যে পধ্যন্ত আমর! সদাচার ও পরিশ্রম ৪ বিজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগাত। 

দর্শাইতে ন! পারি সেইপধ্যন্ত আমারদিগকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি নিদিষ্ট করিয়া দেন। পারশ্য 

ভাষার €পখ! পড়া আমপ। জানি না বটে কিন্বখ তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্জরেজী 

ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বাঙ্গল। ভাষাতো। আমারদের মা ভাষ। এবং তৎকম্মে নিযুক্ত 
হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যে সকল বিদা। প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও 

চচ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা! লোপ পাই । একেবারে উচ্চ পদের আকাঙ্া 
আমব। করি ন| কিন্ত যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরে। 

বিদ্যা বুদ্ধি হম এত উপায় প্রাথন। করি কিন্ত যে গবর্ণমেণ্টের ও ধাহারদের 

প্রসন্নভায় মামরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হয়! কতবিদা হইয়াছি ঠাহাব€দর ক্পাবলোকন- 

ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদাপি কাধ্যে অপট্ুতাজন্ত আমারদের প্রতি কিছু 

সন্দেহ জন্মে তাহা আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কার্ধ্য নির্বাহে পটতা 
হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগোৌরবান্বিত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত 
আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন অতএব কর্তারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে 
প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমব্রা আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে 

জ্ঞাপন করিতেছি ঘে গবর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অতান্থ প্রতিপোগকত। করিতেছেন 

এ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় মৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়া এইক্ষণে 
এমত দুর্দশ। হইয়াছে ষে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে 
জানি ন। এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতদ্রপ 
ছুর্দশি। ঘটিবে। 

( স্বাক্ষরীরুত ) শ্রীরামচন্ত্র শর্শণঃ | শ্রিভারানাথ শন্মণঃ | উঈশানচন্ত্র শর্দণঃ। 
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শ্রীমধুস্ছদন শশ্মণঃ। শ্রীনবরষ্ণ শর্বণ: | শ্রীহুর্গাপ্রসাদ শর্দণঃ। শ্রীআনন্দগোপাল শশ্মণঃ। 

শীগোবিন্দচন্ত্র শর্দণঃ | শ্রীচতুতজ শর্ণঃ | -জ্ঞানাম্বেষণ। 

(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 

সংস্কত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যুন রহিত ।--আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত 

পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহ রহিত হইয়াছে এ 

ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর &চ্চ। করিতে হইবেক না । 

এই স্থসম্বাদে আমর! অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার 
ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যপনন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন ততৎকালে আমরা ইহা'র 
প্রতিবাদী ছিলাম কেন ন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্ভানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন 

উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ 

দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্ত। সাহেবের কোন মতেই তাহ। গ্রাহহ করিলেন না 

'আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবণমেণ্টের 

কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অগ্প নহে আমর। অনুমান করি ইজরেজী 
পাঠনারস্তমবধি রহিত কালপর্য/ন্ত প্রায় ৬০1৭০ হাজার টাক। ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই 

বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাঙ্গণের সন্ভানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু 

তাহার! না কেরাণি হইল ন। অধ্যাপক হইয়। পড়াইতে পারিলেক অধিকন্ত ধাহারদিগের 

পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকত্তীরা 

বিলক্ষণরূপে অন্থভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন 
উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যেএঁ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের 
মঙ্জলজনক বটে। 

অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশয়দিগের হিতাকাজ্কি মহাশয়দিগের 
উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে 
ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতন্েশীয় গ্রধান লোককে তৎ্কন্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত 
করিয়া তাহার অভিমত কণ্ সম্পন্ন করিলেই সেই২ কণ্মে স্থপ্রতুল হইতে পারে তত্প্রমাণ 
দেখুন যত দিবসাবখি এতদ্দেশীয়দিগকে জুরীর কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কিং 

ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসছুরী কর্মে এতদেশীয়দিগকে নিযুক্ত 
করাতে যে প্রকার ধত মোকদম। নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজ! গ্রজার কি উপকার 
হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাঁগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। 
পরন্ত এতন্নগরের নেটাব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের 

ভদ্রাভদ্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের 
যে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহ। নিদ্ধীরিত হইলে সর্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত 
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হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বন্তমান এই এক বলবৎ 
প্রমাণ দেখুন সংস্কত পাঠশালার কম্ম নির্ব্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি ন্ুফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমর! 
অবগত হইয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রাতি তাহার পরামর্শ দ্বার! ছাত্রদিগের ইঙ্জরেজী 
পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রেবা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই 
যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ববাপেক্ষা পাঠের *অনেক বাহুল্য হইতেছে । যদাপি কেহ 
এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়। অন্ুসন্ধান করেন তবেই জানিতে 

পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাহাকে এই অস্থরোধও 

করিতেছি সংক্কত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকের! যাহ! স্থির করিয়া দেন সেই 

ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় 

তাবদধাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কত পাঠশালার পূর্ধরুত অখ্যাতি 

দরীরত হইয়া বিলক্ষণ স্থখাতি হইতে পারে ।-_চক্জ্রিকা । 

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ বৈশাখ ১২৪৫ ) 

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহল।(দিত হইলাম যে শ্রীযুত সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ শ্রীযুক্ত 

গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেঙ্জের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইধার নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদ।রক 

করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্ধার৷ আমারদিগের নিগুট বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় 

বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিতা হইলে ধাহার|। আনন্দিত হয়েন তাহার] অত্যন্ত সন্ধ৪ঘ হইবেন ।-_- 

জ্ঞানান্বেষণ।' 

(২৮ জুলাই ১৮৩৮ । ১৪ আাবণ ১২৪৫) 

ংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র্দিগকে যে বিষয় জেনরেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্রকসন- 

হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদাপি আমণ। প্রকাশ না করি তবে এতদেশীয় বিদ্যা 

বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহলাদিত হরেন তাহারদিগের এবং এ সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের 

প্রতি অন্তায় হয়। শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কি ন। এবং পরমেঞ্গরের কার্য কি এই উভয় 

বিষয়ক পত্র সংস্কৃত ছ্বার! যিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাহার রেবেরেগড ইয়েট সাহেব 

পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই দুইজন ছাত্রকে ১** এক শত 

টাকা দিবেন ইহ! স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমরা পরমাহলাদিত পর্বক বলিতেছি যে 
এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছা ত্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত 

ক্ষেত্রপাল শর্মা ও দিগন্থর শন্বা এই উভয়ে ততৎ্কার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছেন। এতঘ্বিষয়ে আমর! 
আহ্লাদপূর্ববক মান্যতা করি কেন ন| যে বিষয় পূর্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের 

পূর্বব২ পুরুষ কতৃক সর্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল তদ্ধিষয়ে এ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক 
মধ্যে জানাইয়াছেন। [জ্ঞানা্েষণ ] 



র্ »ওব্বালে পত্রে সোক্ষাত্েশন্য শ্রথ। 

(৪ আশ ১৮৩৮। ২১ শাবণ ১২৪৫) 

আমর! গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের 

»ট্টি বিষয়ে তুই প্রশ্ন দিয়াছিলেন আর ইহ্থার উত্তর লিখককে ১০৭ শত টাকা জেনরেল 

কমিটি ৪ পাবলিক ইনষ্বাকসন দিয়াছেন ইহা আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্ত এ ১০* টাকা 

প্ঘক্ত মিঘু সাহেব গ্রদান করেন এতদ্বিষয়ে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত 

উত্তম বিয়ে থে বাক্কি দাতা ভাহাব প্রশংসধ কর] হয় নাই । [জ্ঞানান্বেষণ ] 

( ১, ফ্ষেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ৬ ফান্তধন ১২৪৫) 

আনারদিগের সংস্কৃত শাস্্রবিষয়ে আদর দর্শাইয়। এতম্ঈগরে যে এক সংস্কৃত পাঠশাল। 

সংস্কাপি'ত। ছিল তদ্ধিষয়ে গবর্ণমেন্টের বিপরীত রীতি দ্ৃষ্টে বোধ হইতেছে যে তাহাও 

বুঝি সমূলে উন্মলন হয় কারণ এ পাগশ।লার সেক্রেটরী পদ যাহা পূর্বে অতিবিজ্ঞ 

বিচক্ষণ সাহেবলোকধিগকে অপিত হইত পরে মহামহিম অসীমপগ্তণাধার শ্রীযুক্ত রামকমল 

সেন ও শ্রিমস্হারাজ রাধাকান্ত দেব মহ।শগদিগকে দত্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনিতেছি যে 

বানর হস্তে খঞ্জ। সমপণ করার ন্যায় অনেকানেক বিজ ব্যক্তি উপস্থিত থকিভেও এ 

পাঠখাল।ব একজন ছাঙ্ধ মখচ ততৎ্কম্মেধ অপাঞ& নবাবয়গ্ধ অপরিণামদ্শী কোন টৈদা 

ব্ক্তিকে এ পদ প্রদানে তংকম্মাধা্ মগশয়র। করনা করিতেছেন: | কশ্যচিদতি 

পৃদ্ধবিপ্রচ | 

( ৩০ মাচ্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 

গবণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিধা। শিক্ষার নিয়ম করণাথে আমর! কিয়দ্দিবস 

হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে তৎপাঠক বগের স্মরণ থাকিতে পারে পরস্থ 

আহলাদপূর্বক আপনারদধিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের এ ছাত্রদিগের ইংরেজী 

বিদ্যাভ্যাস জন্য এক জন তরজম। কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন এ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা 

ও ইংরেজী বিদ্য। শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সস্তোষযুক্ত হইলাম 

কি এ ছাত্রের ইংবেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্াত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ 

হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না তজ্জন্ত আমরা বাসনা করিতেছি যে যথা নিয়মান্ুসারে 

এ কালেজে ইংরেজী বিধা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অন্মদাপির 

এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন 
কেন না পরে তাহারদিগের স্থৃভদ্র হইবেক। অপর অস্মদাদির দেশস্থ লোকের। 

আকাঙজ্কিত হইয়। যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্ধ এ অতি দুঃখের বিষয় যে 

এ সকল ছাত্রের তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি এ রীতি 
সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাথাত হইতে পারে কিন্তু সে ব্যাঘাতে 



শিক্ষা! নি 

হানি নাই কেন না এ ছাত্রের! সংস্কৃত বিদ্যা জাত থাকিয়া যদি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে 

জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারঞজজনক হইবেন । এ সংস্কৃত বিদ্যার বাঘাত হওনে মন্দ 

ঘটনা না হইয়া! ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যান্ুশীলনে ছাত্রদ্িগের পক্ষে উত্তম এবং 

এ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক 1-_জ্ঞানান্বেষণ। 

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জাষ্ট ১২৪৬ ) 

গবণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ ।--পশ্চাল্লিখিত ইনছেহামে গবণমেণ্টের সংস্কত কালেজ 

যে ছাত্রেরদিগকে যে২ পারিতোধিক প্রদত্ত হইল তাহ। নীচে লেখ। যাইতেছে ।... 

শখুত মুক্তারাম ভদ্রাচাধ্য ২০০ টাকা 

এ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্রাচাধ্য ১৮০ 

এ মদনমোহন ভট্টাচাধ্য ১০০ 

এ দ্বারকানাথ ভট্টাচাধ্য 3৪ 

এ রাজকৃষ্ণ গুপ্ঠ ১০৩ 

এ বিশ্বনাথ গুপ্ত ১০৩ 

এ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫০ 

এ রামনারায়ণ ভট্টাচাধা ৫০ 

এ ভারাশস্কর ভদ্টরাচাষা ১০ 

(৩ আগষ্ ১৮৩৯। ১৯.আবণ ১২৪৬) 

মেষ্র মোয়ের সাহেব খিনি অনেক বার দানশীলত। প্রযুক্ত সখ্যাত আছেন তিনি 

সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দুইশত কবিত দ্বার। ভূগোল বিবরণ বর্ণন! করিতে কহিয়। 

£ টাক। পারিতোধিক প্রদানার্থ কল্পন। করিয়াছেন । এই প্রকার পারিতোধিক অঙ্গীকার 

করাতে আমরা সংস্কত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অনুরোধ করি দে তাহারা এতদ্বিময়ে 

সঙ্গম হইবেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 

“ভূুগোলখগোলবর্ণনম্” নামে বিদ্যানাগরের একখাশি বই ঠাহার মৃত্ার পর প্রকাশিত হয়। এই 

পুস্তকের গোড়ায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্ মিয়র নানে পশ্চিম মঞ্চলের এক পিবিলিয়ানের 

প্রস্তাবে বিদ্যানাগর পুরাণ হুর্যযসিদ্ধান্ত ও ইউরোপায় মতের অন্ুধায়া ভূগোল ও গোল বিষয়ে ১** গ্লোক 

রচন' করিয়া! এক শত টাক? পুরক্কার পাইয়ছিলেন। খুব সম্ভব এপানে উপরিলিখিত পুরস্কারের কথাই লিখিত 

হইয়াছে । 

(৩ আগঞ& ১৮৩৯ । ১৯ আবণ ১২৪৬) 

আমর। আহলাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি থে শ্রযুক্ত পণ্ডিত মণুস্থদন তর্কালঙ্কার 

গবর্ণমেণ্টের সংস্কত পাঠশালার এপিষ্টেন্ট পিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিষুক্ত 
এস 



১০ ওব্বাদ পত্রে সেক্রাবেলব্য শু থ। 

করণ।থ ধিনি প্রপ্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত 

এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহলাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ 

গবর্ণমেপ্ট ইঙ্গলপ্তীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের 

মাহাধ্য ব্যতিরেকে এক পংক্তি৪ লিখিতে সম হয়েন ন। কেবল বাহিরে উপদেশ দেন 

বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্েশীয় যে২ ব্যক্তি 

যখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ৭ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে 

উত্তম২ পদে নিযুক্ত করেন ।- জ্ঞাং নাং। 

( ২৪ আগষ্ট ১৮৩৯। ন৯ ভাদ্র ১২৪৬) 

স্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রযুত নিমাইচরণ শিরোমণি ভট্টাচাধ্যের কাধ্যার্থী হইয়া 

ধাহার। প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারদিগের চেষ্টার বিষয় আমর। এক সপ্তাহের ভাস্করে 

প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে শুনিলাম প্রার্থকর্দিগের মধ্যে কাহার প্রতি উপরোধ অনুরোধ 

চলিবেক ন। এ কালেজাধ্যক্ষ সভা শ্রীযুত মাস/শ সাহেবের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তিনি 

পরীক্ষ। করিয়া উপযুক্ত পোক নিযুক্ত করিবেন এই বিষয় শ্রবণে আমরা সন্তষ্ট হইলাম এবং বোধ 
করি উক্ত কালেজে অধ্যাপক নিয়োগ বিষয়ে পূর্বে যে প্রকার প্রতিজ্ঞ ছিল এইক্ষণে তাহা 

রক্ষা পাইবে উক্ত কালেজাধ্যক্ষ সভার নিয়ম ছিল পরাক্ষ। করিয়। লোক নিযুক্ত করিবেন কিন্ত 

মধ্যে কয়েক ব্যক্তির বিষয়ে সে নিয়ম ভর্গ হইয়াছে তাহাতে আরো বোধ করিয়াছিলাম উক্ত 

সভা আপনাগদগের প্রতিজ্ঞ। ুলিয়াছেন এইক্ষণে জানিলাম তাহার ভুলেন নাই তবে 

শৈথিল্য বা কম্মকার+ লোকের বাক্যে বিশ্বাস প্রযুক্ত কেহ২ বিনা পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইয়া 

থাকবেন যাহ। হউক সম্প্রতি অতি বিজ্ঞবর যুক্ত মাসল সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের কার্ষ্যে 

নিযুক্ত হইয়াছেন আমরা বোধ করি তাহার বিবেচনাতে পক্ষপাত শৈথিল্যাদির সম্পক 

থাকিবে না এ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ নিপুণ য্থাথ রূপে অধ্যাপকদিগের বিদ্যা 

পরীক্ষার উপযুক্ত বাক্তি বটেন অতএব আমারদিগের প্রার্থন৷ পরীক্ষাব্যতীত কাহাকেও 

নিযুক্ত না করেন।-_ভাক্কর। 

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১১ ফাল্ধন ১২৪৬) 

মহাখেদাণবে নিমগ্নচিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্শ রক্ষার্থ প্রকাশ 

করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শান্ত্রাধাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্ত্র শিরোমণি এতল্লোক 

পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথ! কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার 

স্তায় স্থৃতি বেদাস্ত প্রভৃতি দুরূহ শান্্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় 

বিজ্ঞ... ।-_জ্ঞানান্েষ্ণ। 



শিক্ষ। ১৯ 

হিন্দ-কলেজ 

। ১৯ ফেব্রুয়ার ১৮৩১ । ৯» ফাস্ধন ১২৩৭) 

হশ্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে থে বাধিক পুরঞ্কারাবতরণ গত শনিবারে টৌন, হালে হয় 
তাহার বিবরণ আমর! ইপ্ডিয়। গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক 

ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীষ মহাশয়ের! বিশেষতঃ শ্রীযুর্তসর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও শ্রীযুত 
বণ্ট সাহেব ও হ্রীযুত সর এডাও বৈণ সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযূত প্লৌডন সাহেব 
ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীুত বাবু রসময় দত ও শলীযুত বাবু 

শ্বীর্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযূত বাবু 
রামকমল সেন ও শ্রীযৃত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শযুত বাণ নন্দলাল ঠাকুর এবং অন্তানা 

এতদ্দেশীয় যে লোক বালকেরদেব বিদ্যঃলোচনায় তুষ্ট হণ তাহার। সমাগত হইয়াছিলেন। 

অপর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব নান। সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে আহব।ন করিলে শ্রীযুূতু 

সর চাল মেটকাফ সাহেব কতবিদ্য ব।পকেরদিগকে পুরগ্ঝ।ৰ দিলেন ইহার শেষ হইলে 

কতক যুব ছাত্রের নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আরুত্তি কবিল। সেই সকল 

প্রকরণের নিঘণ্ট এই | 

সালেকসান্শর ৪ দন্য। 
আলেকসান্দর কমলকধ দেব 
দা রি মাধবচগ্জ্র সেন 

লাকিলস উআনিং 

লাখিল "** তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 

ডাইন *** হরনাথ মুখোপাধ্যায় 

মর্চণট আফ বোনস। 

প্রথম আক্ট প্রথম সিন । 

সলক *-* টৈলাসচন্দ্র দত্ত 

ট্রবাপ *চ রামগোপাল ঘোষ 

সলানিয়ো *** তারকনাথ ঘোষ 

সলাবিণো গ্ুবনমোহন মিত্র 

পিটরে। স্গারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 

তীর্থযাত্রী ও মটর হরিহর মুখোপাধ্যায় 



৯২ সওলবাদ পাত্রে লেক্ান্েেত কথা 

ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্ত্র দত্ত ও যাত্ি ও মটরের বিষয়ক পিটর 
পিগুরের কাবা আবর্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই 
আশ্যর্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়া যে হিন্দু যুব 

লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্াশ্চর্যা। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে 
শ্রীারামতনগ লাহিড়ি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলর চিত তিন প্রকরণ 

পাঠ করিলেন &ঁ মহাশয়ের যে ইজরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়। 

কৈলাশচন্দ্র দত্ত রামবাগান দত্ব-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র। কৈলাশচন্ত্র ১৮৩৫, ২৭এ 
আগষ্ট তারিখে “হিশু পাইয়োনিয়ার শাঁমে একখানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিক1 প্রকাশ করেন (“মাসিক 
বহুমতী» জ্যেষ্ঠ ১৩৩৯) পৃ. ২১১)। 

রাধানাথ শিকদার সন্বন্ধে প্রীযূত যোগেশচন্দ্র বাগল একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের ভাজ সংখা? 
( পৃ. ৬৫৫-৬১ ) “প্রবাসী?তে প্রকাশ করিয়াছেন । 

( ৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 

'--হিন্ুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিন্ত বৈঠক 

হইয়াছিল তাহাতে ঘে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমর প্রাঞ্ধ হই নাই 

কিন্ত শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কম্ম হইতে রহিত 

করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিকনামক এক জন তেলি ছাত্র এক পণ্তিতকে কটু বলিয়াছিল 
তজ্জন্য তাহার সমূচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ এ তেলি পে। ব্রাঙ্গণঠাকুরের পদে ধরিয়া 
কহিয়াছে এমত কুকম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মাজন! কর। 

অপর কালেজের ছাত্রেরদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিল 'এই কথার অনেক 

বিবেচন! হইয়াছিল এ ডাইরেক্টর মহাশয়দিগের মধ্যে ডাক্তর উইলসন সাহেব এমত 

কহিয়াছেন যে বালকের! যে সকল পুত্তকাদি কালেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি 

মান্ত করিবে না ইহাতে ধাহার স্বেচ্ছা হয় কাল্লেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছ। হয় 
পাঠাইবেন না। 

আমরা এক্ষণে ভাক্তর উইলসন সাহেবকে ধন্যবাদ ধরি যেহেতুক তিনি অতি 
দুরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাহার দয়া আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে 

যাহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাহার! বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন 

কালেজের ছাত্র্দিগকে কিস্ব। অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আমবা আর কিছু কহিতে পারি না 

যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রািকে বলা উচিত হইবেক। [ সমাচার চন্দ্রিকা ] 

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কান্তিক ১২২৮) 

হিন্দু কালেজ।--এতদ্দেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকাঙ্ষি এবং আমারদের স্বদেশস্থ 
লোকেরদিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কালেজে রাজন্বের তাবদ্ধযাপার ও ব্যবস্থা 



শিক্ষা রা 
বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লৌকেরদের ুঁৎকর্ষকরণ 
মহাকাধ্য দেশাধিপের! যদ্্রপ স্থগম করিতেছেন তদন্ুরূপ তাহারদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে 

আমরা অক্ষম ।--রিফার্শর | 

( ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাথ ১২৩৮ ) 

হিন্দু কালেজ।-_ইঙ্গরেজী সগ্াদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযূত কোট অফ, 

ডৈরেক্তুসর্ণ সাহেবেরা এইক্ষণে কেপে বর্তমান শ্রীযুক্ত ডাক্তর আদম্সন সাহেবকে হিন্দু 

কালেজের এক মহোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তর আদম্সন সাহেব বিদ্যালয়ের 

যেকোন কর্ম হউক তন্রির্বাহ করিতে আতযোগা স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্বাযতিরেকে 

নান 'ইউপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক 

নহেন আমারদের পরমাহলাদ যে তিনি ততৎকন্মে নিযুক্ত হন। 

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জোট ১২৩৯ ) 

হিন্দু কালেজ।-_শ্রীযুত ডাক্ুর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথাৎ 

সম্পাদকের কন্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত কাপ্ঠান উ্রায়র সাহেব তৎপদে নিযুক্ত 

হইয়াছেন। 

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

হিন্দুকালেজ ।-_-ইনকোয়েরর সম্বাদ্পত্রের দ্বার। অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকীলেজের 

তত্বাবধারকতাকন্মে শ্রযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবস্তে শ্রীযুত জেম্স প্রিম্েপ সাহেব 

নিমুক্ত হইয়াছেন । 

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯) 

হিন্দুকালেজের সভা ।-স্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের যে পরম 
মঙ্গল করিয়াছেন তন্লিমিত্ত তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাধায় তন্থিষয়ক 

বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্তমান ও পূর্বকালীন ছাত্রেরদের পটো'লডাঙ্গায় একত্র 

সমাগম হয়। তাঁহারদের পরম্পরের অনবধানতাপ্রযুক্ত উদ্ত কালেজের কেবল প্রথম ও 

দ্বিতীয় বর্গ ছাত্রের! সমাগত হইয়াছিলেন। এ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত 

ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করামায় 
এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তাহারদের স্থানে চাদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়। এ গাড়ু: 

নিশ্মাণ করাধায় এ ঠবঠকে যে ছাত্রেরা উপস্থিত ছিলেন তাহার! তৎক্ষণাৎ €₹০* টাক। 

'টাদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল এ চাদার যে টাক সহী হইবে তাহ! বর্তমান 

মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে । তদনস্তর নিয়ে লিখিত মহাশয়ের 

তৎকাধ্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন । 



১৪ চনংল্বাদ পাত্রে সেক্াবেলব্র কথা 

গীত বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লিক । শ্রিযুত তারা্টাদ চত্রবর্তী । শ্রীযুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি । 

গয়ুত লক্ষ্ণচক্জ দেব । শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর । শ্্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীুত গঙ্গাচরণ 

সেন। শ্রীযুত মাধবচন্দ্র মল্িক। শ্রীযুত শ্রীরুষ্ণ সিংহ । শ্রীযুত উমাচরণ বস্থজ। শ্রীযুত 
নীলমণি মতিলাল | 

শ্রীযুত হরিমোহন সেন এ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুত বাবু 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ এ সভার সেক্রেটরী হইলেন এ সভাতে বাবু মাধবচন্ত্র মল্লিক 

সভাপতি ছিলেন । |] 

(ন জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯) 

শ্ীমূত ডাক্তর উইলনন সাহেব । হিন্দ্রকালেজেব বৈঠক ।--গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত 
বাবু কমণচন্দ্র গাঙ্গুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুত ডাক্তর উইপসন সাহেবের নিকটে রুতজ্ঞত। 

স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ ধাহার। স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহার ও হিন্দুকালেজের অন্যান্ 

ছাত্রের! পটলভাঙ্গার বিদ্যালয়ে এগার খণ্টার পুর্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনন্তর 

শ্লীযূত ডাক্তর উইলসন স।ভেব শ্রাযুত প্রিন্সেপ শীযুত রাস শ্িুত স্ত্রং প্রিযুত হের ও অন্যান্ত 
সাহেবেরদের সমভিবাহারে সংক্কত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক এ বিদ্যালয়ের 

পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদন পত্র ও রুতজ্ঞতা স্বীকাবস্ুচক চিহ গ্রহণ করিয়। ছুই প্রহরের 

কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ 

করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে এ সকল ছাত্রের তাহার নিকটে আপনারদের 

রুতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানকবণাথ যে শ্রীযুত বাবু র্সিকরুষ্চ মল্পিককে প্রধান স্থির 

করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে অন্থমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন । কালেজের ছাত্রেরদের 

আবেদনপত্র পাঠকরণাগ বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা 

ও স্থবিবেচনা ও অক্লাস্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেক্চর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের 

কিপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুদের 

মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুখানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দুরদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে 

প্রযোক্বকত৷ করিয়াছেন তাহ! সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইঙ্গলগ্ড দেশে শ্রীযুত ডাক্তর 
উইলসন সাহেবের কিপধ্যস্ত সম হইবে তদ্বিযয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসন্ভোষ 

জ্ঞাপন করিলেন । তদনন্তর রৌপাময় গাড় প্রদানের ঠাদাতে ধাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 

তাহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন । 

( ১২ মাচ্চ ১৮৩৪ । ৩০ ফাল্ধুন ১২৪০) 

পুরস্কার বিতরণ ।-_গত শুক্রবার [ ৭ মার্চ ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে 
পুরস্কার বিতরণ কর গেল ।...কলিকাতাস্থ প্রধান২ বাক্তি'র! প্রায় অঙ্কপস্থিত ছিলেন ন1।".. 

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল । তদ্বিবরণ এই | 



শিক্ষা ১৫ 

সং চি ১ এ 

লার্ড রাগুল্ফ ও গ্রিনালবন। 

নর্ল -* ১৮ তারকনাথ ঠাকুর 

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্রাষ্টর | 

যষ্ঠ হেনরি। -** ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। 

্ষ্টর | রর মধুক্দূন দত্ত। 

এই মধুহুদন দত্তই স্বনামধন্য মাইকেল মধুন্দন বলিয়। মনে হইতেছে । তিনি ১৮২৪ সনের জানুয়ারি 

মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবিষ্ট হন বলিয়! ঠাহার চরিতকারেব 

লিখিযাছেন । তাহা! হইলে ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেলে প্রবেশকালে তাহার বয়ঃঞম ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু মধুলদন 

১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না, কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরেব কম 

এবং ১২ বংসরের বেশী বয়ঙ্গ ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল ন1। 
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মাইকেল নধুশুদন দত্তের ছুইখাশি দীর্ঘ ও উৎরুষ্ট জীবনচরিত আছে । কিন্ত মামার বিশ্বাস, পুরাতন 

বাংল। সংবাদপত্রের স্তন্ গুলি যত্তনহকাবে শন্ুসন্ধান ককিলে এখনও মাইকেল সন্বদ্দে আনেক লৃতন কখ। জান। 

মাইতে পার । 



৬ সওন্বাপে পত্রে লেক্ষান্রেনন্র কথা 

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী নভা নামে একটি সাহিত্য-সভ। প্রতিষ্ঠিত করেন। মেধনীদবধ 

কাবা প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বিচ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুহ্দন দত্তকে সম্বদ্ধিত 
করিবার জন্য ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্ত সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত 

হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই 

নমন্বণ-লিপি উদ্ধত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন £ 
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সায় রাজ। প্রতাপচন্ত্র সিংহ, রমাপরনাদ রায়, কিশোরীচাদ মিত্র, পাদরি কুঞ্চমোহন বন্দোপা' যায় 

প্রতৃতির সমাগম হইয়াছিল । এই সন্ভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মুলাবাঁন 

শৃগ্ঠ রঙ্গত পানপাত্র উপহাব দিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা! করিয়া দেশবানীগ দ্বাগা সন্বদ্ধিত হইবার 

সৌভাগ্য মাইকেলের অদুষ্টেই প্রথম ঘটে। মীইকেলকে প্রদত্ত মানপত্রধানি এইবূপ £_ 

মাণাবর ঞাল মাইকেল মধুনদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু । কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় 

সাদর সম্ভীষণ নিবেদনমিদং। 

ে প্রকারে হউক বাঙ্গীল৷ ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্র করাই আমাদের উচিত, কন্তবা, 

অভিপ্রেত ও উদ্দেশ । প্রায় ছয় বধ অশ্ঠীত হইল বিদ্যোতৎসাহিনী সভ1 সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার 

স্বাপনকত্তী। তাঁহীর সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহ! সাধারণ সহদয় সমাজের অগোচর 

নাই। আপনি বাঙ্গীল। ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রতপূর্বব অমিত্রীক্ষর কবিত] লিখিয়াছেন, তাহ। সহাদয় সমাজে 

অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমর! পূর্বে ্বপ্নেও এরূপ বিবেচন। করি নাই যে, কালে বাঙ্গাল ভাষীর 

এতাঁদৃশ কবিত। আবিভূতি হুইয়] বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে । আপনি বাঙ্গীল। ভাষার আদি কবি বলিয়া 

পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গীল] ভাষাকে অনুত্বম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন 

সাহিত্য বাঙ্গীল] ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্ত আমরা আপনাকে সহস্র ধগ্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপাময় পাত্র প্রদ্ধান করিতেছি । আপনি যে অলোকদাষান্ত কার্য করিয়াছেন তৎপক্ষে 

এই উপহার অতীব সামান্য । পৃথিবীমগ্জলে যতদিন যেখানে বাঙ্গীল? ভাষ1 প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী 

* লিখোগ্রীফে মুদ্রিত এইরপ একখানি পত্র গৌরদীস বসাক মহাশয়ের বাঁটাতে ছিল। শ্রীযূত 

নগেক্নাথ সৌম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন। 



শিক্ষা ১৭ 

জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃত্তজ্ঞত1 পাশে বন্ধ থাকিতে হুইনেক বঙ্গবীদীগণ অনেকে এক্ষণেও 

আপনার সম্পূর্ণ মুলা বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু খন তীহার] সমুচিতরূপে জাপনার অলৌফ্িক কার্ধা 
বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন 

আপনাকে গ্রতিষ্ঠ। করিয়। আপনার সহবান লাভ করিক্না আপনা আপনি ধন্ক ও কৃতার্থন্নন্ত হইলাম হয়ত 

সেদিন তাহার! আপনার অদর্শন জনিত ছুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি দে সময় 

বর্তমান না থাকন বাঙ্গাল! ভাষ1 যতদিন পৃথিবীমগ্লে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমর! আপনার সহবাস 

হ্খে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থন। করি আপনি উত্তরোত্তর 

বাঙ্গাল। ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্রবীন হউন । আপনা কর্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসম্তানগণ নি ছুঃখিনী 

জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রজল মার্জনে সঙ্গম হন। তাহাদিগের দ্বার ধেন বঙ্গভাষাকে নার ইংরেজি ভাষ। 

মপর্ীণ পদাবন হইয়া চিরসস্তাপে কালীতিপাত করিতে না হয়। প্রভাত আমর! আপনাকে এই সামান্য 

উপহার অপণ উৎসবে যে এ সকল মহোদরগণেব সাহাধা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাহাদদিগের নিকট চিববাধিত 

বহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উত্নাহিত হইয়। এস্বানে উপস্থিত 

হইয়াছেন । জগনীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাহারা যেন জীবণের বিশেষ ভাগ প্রণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন । 

কলিকাতা বিচ্যোত্মাহিশীমভা সভাবর্গ।ণাম্ 

বিদ্যোতসাহিনী সভা 

২ ফালুন ১৭৮২ শকাব্দ1। 

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন । সমগ্র বঞ্লতাটি নিষ্কে চদ্ধ ত 

হইল 2-_ 

'বাবু কালীপ্রনন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি মামার প্রতি মেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন. 

ইহাতে আমি আপনাব নিকট মে কি পর্যাস্থ বাধিত হইলাম হাঁহ। বর্ণনা কর অআসাধা। 

স্বদেশের টপকাব করা মানব জাতিপ প্রধান ধশ্স। কিন্ত আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশেন 

ভাঁদুশ কোন শীট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণান্রবাগী মাপনাগ! আমাকে যে 'এতদুব 

সম্ম(ন প্রদান কবেন, দে কেবল মামার সৌভাগা এবং মাপনার সৌজনা ও সঙগদয়ত]। 

বিদাবিষয়ে টৎসাহ প্রদান কর] প্েত্রে জলসেচনের নায়। ভগবতী বস্সমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদশ 

উর্ববরতর1 হন, উৎসাহ প্রদ্দানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন । আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সন দ্বার) 

এদেশেব যে কত টপকার হইতেছে, হাহ1 আমার বলা বালা । 

মামি বরুত। বিষয়ে নিপূণহাবিহীন | স্থতরাং শাপনা4 এ প্রকার নমাদর ও অন্ুগহের মথাবিণি 

কৃতজ্ঞত। প্রকাশে নিচাস্থ অঙ্গম | কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন শামি যাঁবজ্জীবণ 

'মাপনার এবং এই নমাঙ্জিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাঙ্জন থাকি ইতি | 

মাইকেল ঢাকার গেলে ঢাকাবানীর। তাহাকে সন্বপ্ধিত কবিয়াছিলেন । ১৮৭২ সনের ২৯এ ফেব্রুয়াবি 

ভাঁরিখের অন্বত বাঞ্চার পত্রিকায় প্রকাশ ২ 

প্ীমুন্ত মাইকেল দত্ত ঢাকার গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক ঠাহাকে একখানি আাড়েন দেন। খন 

* আমার অনুরোধে অধ্যাপক ্ীজয়ন্তকমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিটলিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২*এ 
ফেব্রুযারি তারিখের “সাম প্রকাশ? হইতে এই মানপত্র ও নাইকেলেব বর চীর নকল পাঠাইয়ানেন। 

২-- ৩ 



১৮ লগা পাত্রে সেবক্াপেব কথা 

একজন বক্ুতা কালান বলেন যে “আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা! প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহ! গোরবাস্থিত 
হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমর ভারি ছুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ 
বাবহীর করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।” মাইকেল মধুল্দন ইহার উত্তরে বলেন, “আমীর সম্বন্ধে আপনাদের 
আর যে কোন ত্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়। ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ 
বিধাতা রোধ করির! রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও পয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আশি 
রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছ! যে বলবৎ হয় অমনি আগিতে মুখ দেখি। আরো, 
আমি শ্রদ্ধ বাঙ্গালি নহি, মামি বাঙ্গাল, আমার বাটা যশোহর।” 

নাইকেল মধুদুদন দত্বের জীবনচরিতগুলিতে উপরিছদ্ধ'ত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য। যোগান্ত্রনাথ বন্ধ ও 

খীযুত নগেন্নাথ ৮সাম উভয়েই মাইকেলের ঢাঁকা-গমনের -চীরিখ ১৮৭৩ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি 

যে ভুল তাহার প্রমাণ পাওয়। যাউতেছে। 

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আযাঢ ১২৪২) 

শু কালেজ।-_শ্রাযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু। শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট 
| 170৩: ] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটসম্পাদক 
শ্রীযুত রিচর্সন সাহেব ও টাক্শীলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কনিয়ম | 08:10 ] সাহেবের মধ্যে 

বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত 

সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষ। দিতেছেন এই ছুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্বক কর্ম 

করিতেছেন তাহাতে স্পট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্বেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে 
তাহারদের কিপধ্যস্ত অন্থরাগ ।...২০ জুন ১৮৩৫। এস। 

( ২৩ মার্চ ১৮৩৯ । ১১ চৈন্্র ১২৪৫ ) 

আমর। দৃষ্টি করিয়৷ আহলাদিত হইল।ম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাঞ্চেনভ এল 
রিচার্ডসন্ সাহেব শ্রলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [ 4১11-16-০870 ] হইয়াছেন 
এ সম্বাদ অনেকেই শ্রতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কশ্ম 
হইয়াছে ।--জ্ঞানান্বেষণ। 

( ৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬ ) 

শ্রযুত কাণ্চান রিচার্ডসন।-_-অবগত হওয়াগেল যে শ্রীযুত কাণ্চান রিচার্ডসন সাহেব 

হন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এ বিদ্যালয়ের এতদোশীম় 
অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্বাবধারকতা কন্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ আবণ ১২৪২) 

বর্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গববৃনর্ ছিলেন আমর! শুনিতেছি 
শ্রীযুত যুব মহারাজও তাহার পিতার সেই পদ প্রার্থ হইলেন ।__জ্ঞানাম্বেষণ। 



শিক্ষ। ১৯ 

(১০ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২৫ আশ্বিন ১২৪২ ) 

হিন্মুকালেজ ।-_ব্যবস্থাপক কমিসান সাহেবেরদের অস্তঃপাতি শ্রীযৃূত কামরণ সাহেব 

স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদ্িগকে তাবদ্বাবসায়বিষয়ে শিক্ষা দিবেন 

তাহাতে আমরা পরমসস্তোষপূর্ববক ছাত্রেরদের অতিসৌভ্াগ বোধ করিলাম। উক্ত" 

বিষয়ের শিক্ষা! সর্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তত্র বিশেষ 

ফুলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম বা! জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে 
আমর] উচ্চতর বিশ্বাসাপদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকন্ম নির্বাহকরাতে 

আমরা ইঙ্গলগুদেশনিবাসি লোকেরদের তুলাই হইলাম। এতাদৃশ স্থধারা স্থানবিষয়ে 

অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণাথ সর্ধপ্রকারেই আপনার! প্রস্তত থাকি কি জানি পাছে 

তদ্ধপ স্থধারার বিপক্ষপক্ষীয়ের। কহে মে এদেশীয় লোকেরা রাজকীয়ক্মা নির্বাহকরণে 

অযোগাহওয়া প্রযুক্ত এ স্থধারা স্থগিত কর! উচিত ।-_রিফাশ্মর । 

(১ এপ্রিল ১৮৩৭ | ২০ চৈত্র ১২৪৩) 

অদ্য দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাতাস্থ রাজবাটীতে শ্রীশ্রীমূত গবর্নর্ বাহাছরের 

অন্তমত্যন্থসারে হিন্বুকালেজের ছাজ্রেরদের বাধিক পরীক্ষা « পারিতোধিক বিতরণ হইবে 

এই পবীক্ষ। দর্শন এতদ্েশীয় লোকেরদের বিদা। শিক্ষার মিজেরদের সুখজনক বটে 

অতএব তাহারা যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদণে অনুরোধ করিতে হয় না আমর! 

প্রতিবৎসর দেখিয়াছি বালকেরা যে ভঙ্গিপর্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকেন 

তাহা দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবের আহলাদিত হন এবং আমরা 

শুনিতেছি এবৎসর বালকের কালেজের মধো শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে এ বিষয় যেবূপ অভাস 

করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহ। দেখিয়। উপস্থিত ব্/ক্তিরা অত্যন্ত 

আহলাদ জ্ঞান করিবেন অতএব ঘেং নাটক হইতে ধাহার1 এবৎসর যে৯ অংশ পাঠ করিবেন 

আমরা এ সকল নাটক এবং পঠিতব্য অংশের নাম সহ ত্াহারদিগের নাম অগ্নেই প্রকাশ 
করিলাম। 

প্রথমত রাজ ও জাত্তাকরের বক্তৃতা । 

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রাজ। নরোত্বম দাস জাতাকর ছিতীয় সৈন্যের এক বাক্তির স্বপ্ন 

দর্শন। সেই ব্যক্তির প্রতিরূপ শ্রীযৃত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাম্পো্টের বক্ুতা। 

শ্ীযূত বাবু গোপাল মুখয্যা টবিটাস্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব 
যে মহষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রাযূত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহ! 

কহিবেন। 

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা । 

শ্বীযূত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন ! 



সনগলাদ পাত্রে সেক্যাবেলেব্র কথা 

যচ বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্রা । 

ডিউক । রাজেন্দজনাথ সেন। 

সায়লাক। উমাচরণ মিত্র । 

এণ্টোনীয়। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত । 

পর্সীয়া। অভয়াচরণ বস্তু। 

গেসীএন। রাজনারায়ণ দত্ত! 

বেশেনীয় রাজেন্দ্র বন্থ। 

(নরিস। রাজেন্দ্র মিজ । 

সেলিরিণ গোপাল মুখুয্ে । 

সপ্পুম নেলিগে। 

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন । 

অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু। 

পেটণ্ট। কালীকুষ্ণ খোষ। 
ডাউলান। গিরীশ ঘোষ । 

নবম ইতিহাস । 

ঠবনমোহন টাকুর তাহ। কহিবেন। 

আমর বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকাপীন অদ্য রাত্রিতে যে 

ধালেজেব পুরোবপ্টি প্র্করিণীর চতু্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ 

করিবে এ বিষয় লেখ। অসঙ্গত হয় না পাটকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্তমান ছাত্র 

এবং পূর্বকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পকীয় ব্যক্তিরা ঠাদার দ্বারা এই 

বাজীদাহের বায় নির্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবংসর চাদাতে পূর্ববৎসরাপেক্ষা৷ প্রায় 

দ্বিগুণ সাত শত টাক! সংগ্রহ কবিয়াছেন অতএব বোধ করি অদ্য বাত্রিতে বাঁজীর তামাস। 

'ভারি হইবে কিন্ত যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদথে পোলীদের 

লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন ।- জ্জানাঘেমণ। 
এগুলিকে পুরাদস্তর নাটকীভিনয় মনে করিয়া মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি ('সন্দর্ভ-সংগ্রহ» পূ ২৪-২৬) ও 

জীযুত শ্যামাপ্রনাদ মুখোপা ধায় (081. 17161. 78105, 1094, 0,100 ভুল করিয়াছেন । 

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 

( কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে ) হিন্দুকালেজ !-__-উক্ত বিদ্যাগারের বার্শিকী পরীক্ষা 

এবং পারিতোধিক পুশ্তক বিতরণ বাধ্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় 

টৌনহালেব উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে কতিপয় সন্তান্ত 



শিক্ষা ২১ 

ইঙ্গরেজ ও ভাগাবস্ত বাঙ্গালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষত; শ্রীশ্ীযত রাইট রিবেরেও 

লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযৃত সানরবল সব এড বার্ড বৈয়ন সাহেব ও শ্রীধৃত আর ডি মাঙ্গল 
সাহেব ও শ্রীযুত ডি মাকফাল'ন সাহেব ও শ্রীযুত জে সিসি সদরলগ্ড সাহেব ও শ্রীযুত 
ডিহ্াার সাহেব ও শ্রীযুত মেজর বরলণ্টন সাহেব ও কাধ্চানদ্ব় মাসল সাহেব ও বিশ্ট 

সাহেব ও শ্রীযূত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মসহারাজ কালীরুষণ বাহাছুব ও শ্রীযূত কুমার 
সত্যচরণ ঘোষাল ও শরীযূত নাব প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও স্রীযূত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযূত 

বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

আদৌ সেব্রুটরী সদরলগ্ড সাহেব কতৃ্ক পুস্তকচয় পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান 
করিলেন। 

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধত প্রকরণ স্থচারুরূপে শিষাগণ বক্তৃতা করণে 

সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন । তদযথারূপক। 

গুলাব পুষ্প। শ্রীক্ুবনমোহন ঠাকুর | 

খদ্োত কীট। শীমোহন মুখযো । 

ফেকেনহেম নামক উপভূত। শ্রীমতিল।ল বসাক। 

বংশী। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মিত্র। 

সর্বালাম। শ্লীশ্রীনারায়ণ বন্ধু 
হেন্বা পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাহার সেনাপ্রতি । শ্রীশ্।মাচরণ বস্ু। 

কিং রিচা রাজার ছুর্গে আত্মকথন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন । 

কাটোর আম্মকথন। শ্রীহরিনারায়ণ পাল। 

সর সিমন ও ভাজ । জ্রীগোপালনাথ মুখয্যে | 

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে । শ্রীঅভয়াচরণ বস্তু | 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকপ্য বাপক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে 
শীলশ্রীযুত লা টিসোপ সাহেব ও শ্রীমৃত সর্ ই, রাএন সাহেব ও শ্রামূত মাঙ্গলদ্ সাহেব ও 

শ্রীযূত সদরলণ্ড সাহেব যে সকল কুটপ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাহারা প্রদান করেন। 
পরিশেষে সরু এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিরৎ ভরসাজনিক। কথ! স্ুব্যক্রপূর্ববক 

কহিলেন যে যদিও 'মাগামী বে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা ন্যন হইবেক তথাপি জেনরেল 

কমিটি আফ. পবলিক ইনষ্রপসন €ইতে তন্যুল্য অপেক্ষারুত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠাথিগণ 
বনুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচন। কারণ প্রাপ্ত হইবেন। 

এই সভা সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়। 

উক্ত বাসরীয় র্নীযোগে কালেজ সন্গিহিত স্থানে অপূর্বা অগ্নিক্রীড়। বর্তমান এবং 

পর্বশিক্ষিত বালকগণকতৃকি কেবল টাদার দ্বার বায় সঙ্কপনে অদ্দরাত্রি পর্যন্ত সুদৃশ্য ও 

উত্তমরূপে পর্যযবসান হইল । 



২ সওন্াদ পাত্রে সেক্ষাব্লেশ ক্ষথা 

(১৫ জুন ৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬) 

হিন্দু কালেজের সমীপে যে স্থানে শ্রষ্টিমান গীর্ধ্া হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে 

বাঙ্গাল! পাঠশাল। হইবে এতচ্ছ বণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়েরা অত্যন্ত সখী হইবেন। 

এই পাঠশাগা হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষবর্গ কতৃক সংস্থাপিত হইয়া নৃতন নিয়মানুসারে 

চলিবে''"।-_-জানান্বেষ্ণ। 

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

এতদেশীয় পাঠশালা ।-_গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় 

ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কাঁলেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে 

শিলান্তাস হইল। এ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় 

কমিটির অন্যান্ত অস্তঃপাতি মহাশয়ের! এবং এতদ্দেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণা গ্রগণ্য 

মহান্থভবের! সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব সমাগত 

মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার 

জনকের ন্যায় শষ্টাচার করতঃ কহিলেন যে এই পাঠশালা স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের 

পরম সম্তোষ আছে তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এভবাঙ রাঁয়ন 

সাহেবের বক্তৃতান্থরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃত। করিলেন। এ দিবসীয় তাবৎ ঘটনা এবং 

এ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্তাসের তাবদ্ধিবরণ আমর| ইঙ্জলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ 

পূর্বক প্রকাশ করিলাম । 
আমরা শ্রুত হইয়াছি যে পাঠশালা নিশ্বাণের তাবদ্ধয়ই দেশীয় মহাঁশয়রা 

প্র্দান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিঞ্্মাত্র 

প্রাণ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহলাদের বিষয়। এতদেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে 

আপনারদের ভাষান্বশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে 

ঘে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা! পরম সন্ভোষের বিষয় । যখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য 

ভাষা উঠাইয়। তাবৎ সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাষ! ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন 

তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে 

দেশীয় লোকের নিতাস্ত সাহায্য করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল। 

এই পাঠশাল। নিশ্নীণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে 

বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার ব্যবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাহার! প্রস্তত করেন তাহা হইলে 
পাঠশালা নিশ্মাণের পর উত্তমরূপে কাধ্যারস্ত হইতে পারিবে। 

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

পাঠশালার শিলান্ঠাসের ব্যাপার ।--কল্য সায়া ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড 

হের সাহেবের দ্বারা শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত 



শিক্ষা ই 

কর্ণেল'ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাণ্ধান বর্চ সাহেব ও শ্্রীযুত 

ডাক্তর ওসাকৃনেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব ও অন্তান্ত অনেক ম্হাশয় 
ব্ক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদদিত পাঠশালা স্থাপন 

ত্যাদি তাবদ্ধিবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই 

সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভদ্ব 
কালেজের গ্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়! চ্তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে 

শ্রীযৃত ডেবিড হের সাহেব সমাগত ব্ক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার 

সৌষ্টবকরণার্থ এই পাঠশালা সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্বুদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং 

কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্য ভাষা! উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্তকত। 

হইয়াছে । পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব বন্তৃত। করত এই পাঠশালার সংস্থাপন 

বিষয়ে শ্রীযুত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব 

কহিলেন ঘে ভারতবমে ইঙ্গলপ্তীয় শিঞ্ষ। করণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া 

যায় এবং তাহ এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গলগ্তীয়েরদের সঙ্গে সামীপা সম্বদ্ধের এক উপায় 

এবং তন্দ্রা যে জ্ঞান ইঙ্গল্তীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহ] দেশীয় ভাষার দ্বারা দেশীয় 

বহুতর লোকের মধ্যে বাপু হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবধে ইঙ্গলণ্তীয় বিদ্যাধ্যাপনের 

পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কান্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারূপে বর্ণনা 

করিলেন। 

তৎ পরে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমীর ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মথে এমত 

বক্তৃতা করিলেন থে তাহ! ধিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংস। করিলেন। 
কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আন্গকুল্যে বিশেষতঃ 

অধ্যক্ষ 

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাছুর 

শ্রীযুত প্রসন্গবুমার ঠাকুর 

কণ্মনির্ববাহক 

শযুক্ত রাজ। রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর 

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাপঢায় 

শ্যুক্ত বাবু রামকমল সেন 
শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত 

শ্রীযুক্ত ডেবিভ হের সাহেব 

যুক্ত বাবু শ্রীরু্ণ সিংহ 

শুযুক্ত বাবু স্বারকানাথ ঠাকুর 



২৪ সংবাদ পাত্রে সেক্ান্লের কথা 

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বস্থ 

ও শ্রীযুক্ত ভাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাহেব 
সেক্রেটরী 

শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং এঁ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত 

হঞনাথ বধ ভাষার এক পাঠশালায় 

* শিলান্তাস 

দ্য শুক্রব।র বাঙ্গল। ১২৪৬ সাল ১ আষাট 

ইঙ্গরাজী ১৮৩৯ সাল ১3 জনে 

কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বার! সম্পন্ন হইল 

তবনি বঙ্গ দেশে ইঞ্গলগ্ীয়েরদের রাঁজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সম্বাস্ত নিবাসী 

বনুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ 

তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সম্বম পূর্বক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন 

বিষয়ে অন্ুরক্ত । এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাতা রাজধানী নিবাসি 

লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপামান। করণাথথ অতি মহাঁধত্র করিয়াছেন এবং নিজ সম্পর্ভিও 

অনেক ব্যয় করিয়াছেন 

শিবচন্দ্র বিশ্বাসকতরকি খোদিত । 

| ইংলিশ ম্যান্,. ১৭ জুন ] 

( ১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আঘাঢ় ১২৪৬ ) 

হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নিশ্বাণ অতি ব্বরায় হইতেছে আমি অন্গমান কবি 

যে ২।৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে । পাঠশালার উপস্থিত যে বিষয় তন্নিমিত্ত অনেক 

পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্ুকাগেজের ইংরেজী শিক্ষার রীতান্ুসারে 

এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া! যাইবে আমর] পরমাহলাদ পূর্বক বলি যে এই পাঠশালায় 

প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়! যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ 

ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখ৷ গণিত ইত্যাদি পুস্তক এ পাঠশালায় শিক্ষা প্রধানার্থ গ্রস্ত 

হইতেছে । এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা 

বেত্বনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশাল! তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম 

দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে। 

বোধ হয় অত্যন্প বেতন কিনব! সর্বসাধারণের মহোপকার করণাথ হিন্ুুকালেজের 

অধ্যক্ষবর্গরা বিবেচনাপূর্বক কিঞ্িৎ সাহাধ্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন। 
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কিন্ত ইহা অবশ্ স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়! অধ্যয়ন করিতে হইত 

তদপেক্ষ। অনেক লাঘব হইতে পারে। 

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬ ) 

কলিকাতার নৃতন পাঠশাল1।--কলিকাতার নৃতন পাঠশালা স্থাপনার্থ, যে কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটাতে গত বুধবারে তাহারদের এক বৈঠক হইল 

ভাহাতে নীচে লিখিতবা মহাশয়ের বর্ধমান ছিলেন শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ও 

শ্ীযুত বাবু প্রসপ্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন ৭ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
বিদ্যাৰাগীশ ও অন্ান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে 

তাহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানস্তর 

বালকেবদিগকে উত্তম প্রকার লিখাণনের কন্মাকাজ্ষী যে তিন জন ছিলেন তাহারদের 

যোগ্যাযোগাতা বিষয় বিবেচন। হইল । তীাহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত 

হইয়াছেন তাহ! আামবা শ্রুহ হই নাই। এ কম্মের বেতন দশ টাকার অধিক হইবে না । 

পরে কর্্াক।ক্ষিরদের হস্তাঞ্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীম ভাষায় উপযুক্ত 

গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমর! শুনিয়। 

পরামাপ্যায়িত হইলাম- মে বাঙ্গল। ব্যাকবণ ও অভিধান ৪ ভগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ 

অতিশীঘ্র কমিটির উদ্যোগে নূন পাঠশাল। 9 দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ 
প্রকাশ হইবেক। 

( ৯ নবেম্বব ১৮৩৯। ২৪ কাণ্িক ১২৪৬) 

নুতন পাঠশালার অগান।--আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠখালার কার্য আরস্ত 

হইবে এ যেং নিয়মেতে চলিবে তাহার একং পাওুলেখ্া কলিকাতাস্থ এতট্দেশীয় 

মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । সেই পাগুলেখ্যর প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ কর৷ 

যাইতেছে বিশেষতঃ এ পাঠশালা তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাচার প্রথম সম্প্রদায় 

অতি শিশু বালকের নীচে লিখিত বিদ্য। শিক্ষা পাইবে । বিশেধতঃ অক্ষর বানান 

হিতোপদেশক উত্ভিহাস স্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাপ্্ের মূল বিবরণ গেলাধ্যায়ের মূল 

প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রের এই সকল বিষয় 

শিক্ষ। প্রাপ্» হইবে যথ। ব্যাকরণ অস্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্য।য় জ্যোতিধিদ্যা 
এবং শুদ্ধরূপে ভাষা! কথনেব বিধি এবং ইঙ্গলগ্ডীয় ও ভারতবর্ীয় ইতিহাস এবং পক্ 

িখনীয় রীতি । ভূতীয় সম্প্রদায় স্থশিক্ষিত ছাত্রের এই সকল বিষয় শিক্ষা! করিবেন 
যথ। শুদ্ধরূপে ভাঁষ। কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি 

পূর্বকালীন ও ইদানীস্তন ইতিহাস ও জো।তিরিদ্যা বীঞ্জ গণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি 



বি সংবাদ পাত্রে সেক্রাবেনর কথ 
বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদা। ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেন্টের আইন ও 

আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোসলমানেরদের ব্যবস্থা! | 

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বর্ষের ব্যবস্থা অধিক বয়স্ক কোন ছাল্র গ্রাহ হইবে 

না এবং দশ বধ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এম্ত স্থৃশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা 

করিতে পারেন তবে গ্রাহ হইবে। 

উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ ব্যয় । 

প্রথম বর্গ বাধিক ২ টাকা ছয়মাসে ১ টাক! 

দ্বিতীয় ব্গ এ ৪ 

তৃতীয় বগ এ ৮ 2ি/ £2? ৪ 

ছান্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় করা যাইবে বালকেরদের 
তদ্বিময়ে কিছু খরচ লাগিবে ন! কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে । 

যে পিত্রাদ্দি বান্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন 

তদ্বিযয়ে কাহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাহার! হিন্দু কালেজের শ্রীযুত সেক্রেটরি 

মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাহারদের নাম লিখিয়া 
তাহারদের মধ্যে প্রাধান্য প্রধান্থ বিবেচনা করিয়! সম্প্রদায় মধ্য নিযুক্ত করিবেন। 

শ্নীলক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী। 

( ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করিয়। পরমাপ্যাফিত হইবেন যে হিন্দু 

কালেজান্তর্গত নৃতন পাঠশালায় পাঠাকাজ্কিদ্িগের বনু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস 
প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যাঁদ প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে 

আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় ততে কালেজের অধ্যক্ষগণ আরো কএকট। গৃহ নিম্মাণ করাইবেন। 

এই রূপ আবেদন পত্র প্রদ্দান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপাজ্জনে অত্যন্ত উৎস্থক তাহা 

জানা যাইতেছে যদ্যপি ভারতবধস্থ মন্ত্যষ্যের! এতদ্দেশীয় ভাষা বিদে]োপাজ্জনে উৎস্থক না 

হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত। 

( ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬) 

শনিবারে বাঙ্গল৷ পাঠশালার পাঠারস্ত কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলগ্তীয় 
মহৎ২ মন্থষ্যের সমাগমন হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত 
আছি শ্রুযুত রায়েন ডাক্তর ওসাগ্রিসি গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ডেবিভ হেয়ার শ্ীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু গ্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মভীলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল কালেজ এবং সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্যান্ত জনগণ সমক্ষে শ্রযুত বাবু 
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রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচাধ্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার 

তাত্পধ্য সহ ব্যাখা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় মুনুষ্যেরদিগের যে লভা তাহাও 

ব্যাখা করিলেন। অনস্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র এ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ 

ইঙ্গলণ্ীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ ছুই এক বাঙ্গাল বক্তৃতা 
হইলে ই রায়েন সাহেব গাত্রোথানপূর্বক বক্তৃতা করিলেন যে এতঙ্গেশে অনেক 

ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহাষা করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন 

কমিটির ইঙগরেজী বিদা। বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিম্বা তাহা নহে এডকেশন 
কমিটির সকল বিদ্যালয়েই তাহারা সাহায্য করেন। উক্ত কমিটির তাষ্পধ্য এই যে 

এতদ্দেশীয় মন্ুষ্যকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস দ্বার! স্শিক্ষিত করাইলে তাহারা! এই রীতাম্ষ- 

সারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের স্শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষচুভবহেতু 

এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা! হইত ন। উক্ত সাহেব আরো কহেন যে উত্ত কমিটির 

প্রাথিত সিদ্ধি এবং তাহারদিগের অতিশয় আনন্দ হইল। আব এই বিদ্যালয় এই সহরে 

প্রথমতঃ প্রধান হইল অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাজ্রোখ!ন পর্বক বক্তৃতা করিলে তাহা অসম্পর্ণ 

এইক্ষণে হইল না অনস্তর রিচার্ডসন সাহেব গাত্রোখান করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চামরের 
[ চসারের ] কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্তন্ন সেই নায় বাঙ্গল। ভাষা! এইক্ষণে আছে । চাসার 

বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশ ইঙ্গরেজী বিদ্যার প্রাঃধা করিলেন তাহার ন্থায় বাঙ্জল! ভাষার ক্রমশ 

প্রাচষ হইবে । পরে ওসাগ্নিনি সাহেব গাত্রোখান করিয়া কহিলেন যে এতদেশীয় পোকের- 

দিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বাবা শিক্ষ! দেওএনের আবশ্ঠটকত। এবং মেডিকেল কালেজের 

ছাত্রেরদিগেব এই প্রকাব শিক্ষ। দেএনের আবশাকতা এ স্থানের ছ!ত্রগণ উদ্র ভারাদ্বাব। 

চেমষ্টুরি অভ্যাস করিয়াছেন । 

ডিরোজিও 

( ধ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 

হিন্দু কালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল 

শনিবার ডাইরেকটর অর্থাৎ কম্মাধাক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 

হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হঈয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত 

হই নাই কিন্ত শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্াৎ শিক্ষককে কর্ম 
হইতে রহিত করিয়াছেন -.। 

( ৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮ ) 

ড্রোজ্জু সাহেবের মরণ।-_আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ভিসেম্বর 

সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ''। ত্তীহার অত্যন্প 

বয়স্ ন্দর্থাং চব্বিশ পচিশ বৎসরের অধিক নহে." | 



২৮ স্বওক্বাদে পত্রে সেক্ষান্েন শর কা 

ড্রোজ সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যগ্যপিও ইঙ্গরেজী তাহার 

জাতিবিগ্ঠা নহে এবং তিনি এতদ্দেশীয় ফিরিঙ্গি বটেন তথাপি তাহার লেখাপড়া শ্রবণা- 

বলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস 

হইয়াছে বোধ হইত তাহার কৃত ফকিরাজঙ্গিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত 

আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তীহাঁর বিদ্যার নিপুণতা৷ 

জানিয়! হিন্দকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের। তাহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্ত 

বালকতাহেতৃকই হউক অথবা অসছুপদেশঘ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজু নান্তিকরূপে খ্যাত 

হইয়াছিলেন এজন্য তাহার দ্বার! হিন্দ্কালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে হাই প্রকাশ- 

হওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহিন্র্ত হন পরে গত জুনমাসাবধি ইষ্ুইপ্ডিয়াননামক এক 
সমাচারের কাগজ করিয়া নিতা প্রকাশ :করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের 

ধর্মছ্েধী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন:.'। 

ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহারা বড় 

বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্তাকর্তী বিধাতা এ অবোধেরা 

মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আঙ্ঞান্বর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যস্তরও 

হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ডরোজুর মরণে তাহারা জীবন্ম তপ্রায় হইয়া 
থাকিবেক। ইহার মধো সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের 

কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মৃত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে 

মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে... ( “বাঙ্গল সমাচাব পত্রের মশ্” ) 

ডোজ সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্জবেজী বিদ্যায় বিগ্যান্রূপে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন 

এবং ফিরিঙ্গি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্য ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের 

পাঠশালায় স্থশিক্ষিত হইয়া হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্তমাত্রেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি 

হইয়াছিল। 
অপর ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে 

( পারথিনননামক ) এক সাধ্চাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনস্তর 
( হেসপিরস ) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্যযন্ত প্রকাশ করিয়া 

তাহাতে বিরত হইয়া অবশেষে ইট্টিত্িয়ান পত্র স্থাপনপূর্ববক লীল1 সম্বরণ করিয়াছেন |." 

সং রং সম্বাদ রত্বাকর ] 

(১১ জাচুয়ারি ১৮৩২ | ২৮ পৌষ ১২৩৮) 

ড্রজু সাহেবের ম্মরণার্থ চিহ্ন ।--গত ৫ জান্ুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ছে মৃত 

ডুরজু সাহেবের ম্মবপার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেস্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম 



শিক্ষা ২৯ 
হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ধোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে সরকারী চাদার 

দ্বারা যে মুন ড্রঙ্গু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাহার 
চিরম্মরণার্থ চিহ্ৃ্বরূপ এক গ্রস্তরময় কবর নিম্বাণ করা যায় এবং তছুপরি তত্ুপযুক্ত 

কথাপ্রবন্ধ ক্ষো্দিত থাকে তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌট্টিকতা করিলেন এবং আর২ 
সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়৷ যদদি 

টাদার টাকা কিছু উদ্ধাত্ত থাকে তবে তাহা ড্রজু সাহেবের,পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব 

করা যায়। তদনস্তর টাদার বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ 
টাকার স্বাক্ষর হইল । 

(৪ এপ্রিল ১৮৩২1 ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 

মৃত ড্রোজু সাহেব ।- মুত ড্রোজু সাহেবের ম্মরণার্থ তাহার কবরস্থানোপতি এক সতত 

গরস্থনার্থ যে কমিটা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার! চাদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে আপন 

করিয়াছেন যে তাহার কবরস্থানোপরি চগ্ডালগড়ের প্রস্তরনিম্মিত এক স্তুস্ত প্রস্ততহওনার্থ 

বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ স্তস্ত গ্রস্থনের ব্যয় ১৫২৪৮ হইবে । আমরা শুনিয়া 

কিঞিচ্চমত্রুত হইলাম যে ১৫৫৪ ট+কার চাদ] হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাক। 

আদায় হইয়াছে । ভবসা করি যে ইঠ্টিত্ডিয়ান মহাশয়েরা শীঘ্র এ টাকা প্রদান করিয়া 

আ'পনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ বাক্তির ম্মরণার্থ অনবধানতাজ্গ্ত দোষহইতে মুক্ত হইবেন । 

১৮৪২, ১লা সেপ্টেম্ব। তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' নামক স্বিভাধষিক পত্রে ডিরোজিও ও তীাচ্ার 

শিষ্ষবর্গ সম্বন্ধে নিম্বোদ্ধ ত অংশ প্রকাশিত হয় ৫ 

“ধর্ম সভার গত বৈঠক 1.. পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পাবে যে ইংরাজী ১৮৩, 

শালাবধি ১৮৩৩ শাল পর্যন্ত তিন্নু মণ্ডলী মধ্যে একট] মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ; সতীধন্ম নিবাগণার্থ 
রাজ রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা 

অব্যবহাধ্য করেন। ই সময়ে মৃত হেনরি ভিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিছ্যা। বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু 

কাঁলেজের ছাঁত্রিগকে সদ? সর্বত্র নুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার দাহেবের স্কুলে লেক্চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, 
এবং একাভিমিক ইনষ্রিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্টান ও সন্বরুত1, বিশেষত অতিম্থজনক অথচ 

জ্ঞানদায়ক কখোপকথন দ্বাণ হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের 
মনে অগ্যাপি প্রতিভামিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাক্মা বাক্কির সাহাধ্যে পারখিয়ন নামক 

ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গীলিদিগের দ্বার! প্রথমে প্রকাশিত হয়, এ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা! এবং 

ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই ছুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম ও গবর্ণমেণ্টের 

বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্ি মহাশয়ের 
তদ্দর্শন মাজে বিল্ময়াপন্ন হইয়। স্বং ধন ও পরাক্রমান্ুসারে যথাসাধা চেষ্টা! করত হাহ রহিত করিয়াফ্চিলেন ও 

& অর্থণৎ পরস্পর বাদাম্মবাদার্থক সভ। ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বছ বৎসরাবধি 
সন্ভাপতি ছিলেন । 



০১ 
এাগ্লাদ পাত্রে সেকাব্েল্র কথা 

তাহার দ্বিতীয় সংখ্য। যাহ) মুদ্রাস্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি 

পত্র প্রকীশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসদ্ধানের প্রবল ইচ্ছ। নিবারিত হয় নাই, তক্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ 

লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তীহাদ্দিগের মত প্রকাশক সমাচার চক্দ্রিকাতেও নান। প্রকার ভয় প্রদর্শক 

প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্বং বালকর্দিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়৷ অন্ত পাঠশীলায় 

প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গাল। সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দৌকাঁনে রুটি ও 

বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা 

ও অন্ান্ত অভিভাবকের) সভয় হইয়। বালকগিণকে প্রহীর কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া! তাহাদিগের প্রাণ 

পধ্যস্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতন্্রপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যক্প সংখ্যক শিষ্ঠ হিন্দু সমাজ মধ্য 

মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়। হিন্দুধশ্ম স্বরূপ বৃঙ্গের মুলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন ; উক্ত বালকের! সকল প্রকার 
উত্তম২ প্রীতি নীতি শিক্ষ। করিয়াছিলেন এবং তাহীদিগেব সরল ও নিক্দপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য 

প্রীতি তদ্ব দ্ধির নিমিত্ত এতাদৃণ উৎসাহ জন্িয়াছিল যে তদ্দষ্টে কলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন 

রীতি বস্সঅতিশীঘ্্র পরিবন্ত হইবেক, ধর্ম সভার সভ্যগণের৷ এতদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা 

করিয়াছিলেন কিন্তু ভাহাদিগের যব সফল হয় নাউ |... 

ডেবিড হেয়ার 

(৩ জুলাই ১৮৩০ । ২০ আষাঢ় ১২৩৭) 

হিন্দুকালেজ।--কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্তের বিষয়ে 

কিয়ৎকালাবধি একট! বাদান্ুবাদ হইতেছে । সর এডবার্ড ইষ্ট সাহেবের যে 'প্রতিযৃত্ি স্থাপন 
হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন কর। যাইবে এই 

উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইগ্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তন্থিযয়ে এই দোষার্পণ 
করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেঞ্জের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় 

ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোস্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্বান্ত 

নাহওয়াতে তাহার বিষয়ে সম্গামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে 

যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয্জাছে তগ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযূত হের সাহেব এ কালেজের 

প্রথমকল্পক এবং তিনি এ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাতুলেখ্য প্রস্তৃত করেন। আরো 

বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ধ্বক 

কলিকাতাস্থ ধনি বাক্তিরদিগকে ভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে এ 

কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব 

প্রীযূত সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং 
শ্রীধুতত ভাক্তর উইল্লন সাহেব এতদ্বিষয়ে মঙ্গলাকাজ্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি 
নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারকতা কোন এক 

বিশেষ চিহু হার! হিন্মুকালেজের অধ্যক্ষ মহীশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমাদের 

বিবেচন। হয়। 



শিক্ষ। ৩১ 

| হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনী যে প্রথমে রামমোহন রায়ের দ্বারাই হইয়াছিল, তাহ। অনেকের জান। ন1 

থাকিতে পারে। এ-সম্বন্ষে আমার "10021001001. 10৮ 95 90 10902110081 1১10061, প্রবন্ধ 

(/9৮77821 01 11161981107. 4. 07856 £1656670 ১০061%/, 501. 301, 1৮ 11) জঙ্টব্য। 

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭) 

অন্তচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত ডেবিভ হের সাহেব এতদ্দেশস্থ 

ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এতত্প্রযুক্ত হিন্দুবণলেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছাত্রসকলে 

একত্র হইয়া উক্ত সাহেবের প্রতিমৃন্তি নিশ্মাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তাঁছষয়ে 

অনেকানেক ছাত্রের চাদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে 

আমারধিগের বোধ হইতেছে থে এবিষয় শীদ্র নিষ্পন্ন হইবেক." সং প্রং 

(২ এপ্রিল ১৮৩১ । ২১ চৈত্র ১২৩৭) 

শ্যুত ডেবিড হের সাহেব ।_ শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের 

বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধামতে তাহারদের সম'ক প্রকারে মঙ্গলাকাজ্ফায় যেরূপ অকপটে 

মনোযোগ করিতেছেন তাহ। কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি 'আমর। শুনিভেছি যে 

কলিকাতার বিদ্যালি বালকের শ্রযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার শুচনাতে 

তাহার প্রতিমৃণ্তি প্রস্তুত আকাজ্জায় তীহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি 
প্রদান করিয়াছেন, এ প্রশংস৷ লিপির অধোভাগে শ্রাযূত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 

অন্য পাচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয়” স্থিরীকরণ জন্য বালকেরা ছই দ্দিবস 
সভ। করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেশ্বরে স্থাপন হইয়াছিল তাঁক্ষবস প্রতিমৃত্ি 
প্রস্ত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তত নিমিত্ত কমিটা সংস্থাপনের 
প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটীতে অধ্যক্ষরূপে শ্ীযুত বাবু রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত 

বাবু রসিকরুষণ মল্লিক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শ্ীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 

বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রযুত বাবু রাধানাথ সরকার [শিকদার ?] শ্রীযুূত বাবু মাধবচন্ত্র 

মল্লিক শ্রীযুত বাবু পারিমোহন বস্থ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বনু শ্রীযুত বাবু ভারাচন্ত্র 

চক্রবর্তী শ্রীযুত বাবু কঞ্চমোহন মিত্র শ্রিযুত বাবু কাশীপ্রলাদ ঘোষ এবং শ্রযুত বানু 
মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন। 

দ্বিতীয় দিবসের সভ। ৩* জ্ান্ঘারিতে স্থাপন করিলেন তৎকালে কমিটীন্বার! 

প্রস্ততীরুত প্রশংসাপত্র পাগান্তে গ্রাহ্থ হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রাযুত ডেবিড হের 

সাহেবের অন্মতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিষৃদ্ঠি চিত্র করিবার জন্য গ্রীযূত পোর্ট সাহেবের নিকট 
মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুআরিতে খ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র 

গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদনুধাগ্সিকালে প্রযুত বাবু দক্ষিণানন্দ 



৩২ সংবাদ পাত্রে সেব্ক।তনত ১৭৩) 

মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাহার নিজের লিখিত 

অভিপ্রায় লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা যতপরোনাস্তি হ্্াস্থিত হইলাম 

যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীূত ডেবিড হের সাহেবের এইরূপ সম্মান করা অতিআবশ্তক 

ছিল ।_-সং কৌং। 
উপরিলিখিত “দক্ষিণানন্দ” মুখোপাধ্যায় আমাদের সুপরিচিত “রাজা দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধায়।” 

দক্ষিণানন্দ ঠাকুর' রূপেও তীহার নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়্ারের চিত্র 

হেয়ার-ম্বুলে আছে। রর 

ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্দ্রের প্রভিালিপি, এবং তদুত্বরে হেয়ার সাহেবের বক্তৃতাঁ_ 

পযীবীাদ মিত্র ভাহাব 1)%711 1177 পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এগুলি 

১৮৩১ সনের ২১এ মার্চ তারিখের 'গবন্মে্ট গেজেট” পত্রে প্রকাশিত হয়; এখানে পুনমুদ্রিত করা গেল।__ 
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শিক্ষা ৩৩ 
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( ১৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩ বৈশাখ ১২৩৯ ) 

স্ধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব।--গণত রবিব।র প্রায় ছুই প্রহর 

এক ঘণ্টার সময় পটলডাঙ্গানিবাসি শ্ীুূত বৈদ্যনাথ দাসের বাটীতে শ্রাযুত ডেবিড হের 

সাহেবের প্রতিমৃত্তিনিম্মাণার্থ ধাহার। স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারদিগের এক সমাজ 

হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপর্য 
এই যে চীাদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক 

আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যনাধিক এক সহজ্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে 

কিন্ক তাহাতে প্রতিষৃদ্ঠির বায় নির্বাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব 
করিলেন যে যত তঙ্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্ধবার চাদা 
করা যাইবেক। শুন! গেল যে বেল! প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল এবং 

সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন ।-_সং কৌং। 
২৫ 



৩৪ ওধ্বাদ পত্রে সেক্ষা বলের কথা 

( ২১ মার্চ ১৮৪০ | ৯ চৈত্র ১২৪৬) 

রাজকন্মে নিয়োগ ।-- 
১০ মার্চ। 

শ্রযূত জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেন্শুন পাইয়৷ কর্দে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত 
বাব রসমর দত্ত তাহার পরিবর্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় কমিন্তনর হইয়াছেন। 

শ্রযুত ডেবিড হেয়র সাহেব ধ্বাবু রসময় দণ্ডের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার পরিবর্তে 

ছোট 'আদাপতের [ 0০আ৮ ০6 1২695 ] তৃতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন । 

মেডিক্যাল কলেজ 

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফান্কুন ১২৪১) 

স্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎস। সম্পক্কায় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব 

মেডিকাল ইন্ট্টিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেন্ট উঠাইয়! দিয়া এতদ্দেশীয় যুব 

ব্ক্তিরধিগকে নানাপ্রক্র চিকিৎসাবিদ শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন 
করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড 

উলিয়ম বেন্টীক্কের অপর এই এক উদ্যোগ । এ কালেজের তাবৎ বিধান আমর! 

পশ্চান্তাগে প্রকাশ করিলাম তৎ্পাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অন্থরাগ জন্মিতে পারে । 

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ । 

সঁ সং ডং সঁ 

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎস। সম্প্রদায় ও মদরসার 

চিকিৎস! সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইনৃষ্টিচুসেন রহিত হইবে ।... 

( ১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২) 

চিকিৎস|! শিক্ষালয় ।--চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কার্ধ্যারস্ত বর্তমান মাসের ১০ তারিখে 

না হইয়। দ্রিবসাস্তরাপেক্ষায় আছে। 

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 

চিকিৎস! শিক্ষায় ।__চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ভাত্রেরদিগকে গবর্ণমেন্ট ও শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর থে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার প্রীলশ্রযুত লার্ড আকলগ 

সাহেব বহুতর দর্শকেরদের সম্মুখে এঁ ছাত্রেরদিগকে স্বহষ্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যে 
ছাত্রকে এ পুরস্কার প্রদত্ত হইল তাহারদের নাম ও & পুরস্কারের মৃল্য নীচে লিখিতব্য 
ফর্দে প্রকাশ কর। গেল--বিশেষতঃ | 



এক স্থবণ মুদ্রা 

এক রৌপ্যময় মুদ্রা 

৩০* টাকার এক পুরস্কার 
২২৫ & এঁ 

১৫০ এ এ 

৭৫ এঁ এ 

শিবচন্দ্র কর্মকার 

নবীনচন্দ্র পাল 

জে সিসাইমন্স 

ঈশান চন্দ্র গাজোলি 

ডবলিউ ফয় 

ঈশানচন্দ্র দত 

রাজা কৃষ্ণ দেব 

অমরচরণ সেট 

হ্ামচরণ দাস 

গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত 

শ্রীযৃত বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত । 

সস পপস্পপাসসপসপর্ট | সিন্স 

পুরস্কার রন 

এ ২৬২। 

স্বর্ণ মুর 

১৫০ 

রৌপাময় মুদ্রা 

রঃ টাকার পুরস্কার গুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন 

স্বারকানাথ গুপ্তা ... ০, 
| 
) 

নবীনচন্ত্র মিত্র *** **+ । 

রঃ পি নিপুণতাস্চক সর্টিফিকট পরামকুমার দত্ত 

কালিদাস মুখুষ্ো 

গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 
মহেশচন্দ্র নান 

বেণীমাধব মঞ্জুমদার 

জেমস পাট 

নিপুণতাস্থচক সর্টিফিকট 

যে ছাত্রেরদের গুলিবাট করিয়! এ পুরস্কার নির্দিষ্ট হয় এ প্রতিজনকে গ্রীলশ্রীযৃত লা 
অকলগু সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাক] করিয়া প্রদান করিয়াছেন । 

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪ ) 

চিকিৎস। শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ ।--শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা 
'শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জুন তারিখের পূর্ববাহ্ছে 

বিতরণ করা গেল। তৎ্সময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীল্রীযুত গবর্নর্ 
জেনরল বাহাদুর এ পুরস্কার অতিবদান্তাপূর্ববক স্বহত্েই অর্পণ করিলেন । 



৩৬ সততা পত্রে স্বেক্ষাজেনশ ক্ষথা 

প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র | 

প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার । 

শ্রীযুত রাজকুষ্* দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রত্যেক ২৭৭ টাকা । 
শ্ামীচরণ দত্ত এক স্বর্ণ মুদ্রা কিন্তু তৎপরিবর্তে ১২০ টাকা লইলেন। 
অস্তঃপাতি দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার । রামনারায়ণ দাস ১২৯ টাকা। 
ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্ঠামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন। 
পঞ্চানন শিরোমণি ১২* টাকা। 
উমাচরণ সেট ১২* টাকা । 

অস্তঃপাঁতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার । 
যাদব ধর নবীনষ্টাদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ত রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোয্যে 

প্রত্যেকে ৫০ টাকা। 

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা । 

দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র । 

পরমানন্দ সেট ৫০ টাকা । 

উপরিউক্ত ছাত্রের কালেজে স্থিতির কালাম্ছসারে সংপ্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। 

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র । 

এবং তছুপরি শ্রেণীস্থেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল 
পুরপ্ধারের সঙ্গে তাহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়৷ গেল এবং যে সকল 

ছাত্রের পুরস্কার প্রাঞ্ত হইলেন না তাহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টফিকট দত্ত হইল। 
বর্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫* জন মাসিক টৈতনিক আছেন । 

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা এ চিকিৎসা শিক্ষালয়ে উপস্থিত 

হইলাম তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুডিব সাহেব স্বীয় বন্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। এ বক্তৃতাতে 
এই অতিকর্মপ্য চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদবত্তাস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত 
সময়ে যদ্রুপ হইতেছে তদ্্রপ ছাত্রসমূহেতে এ শিক্ষালয়ের সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন । 

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

মেডিকেল কালেজের পার্থে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটা হইতেছিল তাহ 
প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছবণে আমর! অতিশয় আঠ্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮ জন 
রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের 

সুশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা! করিবেন । এই চিকিৎস! বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে 



শিক্ষা ঙ 

এক ধাহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অন্থভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জঞানো- 

পদেশ প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন রোগিগণ এতন্মহানগর বেষ্টিত আছেন 

তাহারদিগকে সাধ্যাহ্থসারে সুস্থ করণার্থ অন্তান্ত স্থশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই 
চিকিৎসালয়ের তাৎপর্যা এই যে জোড়াসাকোর ডাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় 

অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদ্দিগের ক্লেশ হইত তাহার শাস্তির 
নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাঞ্কি উক্ত ডাক্তর এ স্থানে স্থিতি করিয়া স্থবিখ্যাত 

হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্বক স্থানাস্তরে বাসন্করিলেন ইহার কারণ আমর] কিছুই 
অনুমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অনুমান হয় যে গবরনর জেন্রেল বাহাছুরের অশ্ব 

চিকিৎসা কার্যে তিনি নিযুক্ত আছেন তন্নিমিত্ত বা বাধিত হইয়াছেন । 
এতদ্বিষয়ে শাসন কর্তারদিগের পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আমর! নিরপরাধি হইব 

তাহা এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবধীয় রাজধানীর উপযুক্ত 
এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্তান্ত যে সকল বিদ্যাপয় আছে তাহাও উপকারক 
ইহা অস্বীকার করেন না । আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গলগ্ীয় চিকিৎসকের অভাবে 

এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ আশ। পরিত্যাগ করিয়। কাধ্যের বহিক্কিত ভাবিয়া! 

কুটুস্বের প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মুখ 

ও ইঙ্গলপগ্তীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা৷ তাহা জ্ঞাত নহে। তাহারদিগের 

মূর্খতার বিবরণ এক মান্ত জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মফসেলস্থ তালুক হইতে সমাগত 
হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজা 

তৎ সমীপে সমাগত হইয়া আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে 
বলুন হা একি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেণ্ট এমত প্রঙ্গা যাহার তাহারদিগের কপার 

অধীন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন ন! করেন তবে এ সকল অজ্ঞ মফঃসল- 

বাসিদিগের চিরকাল এ অবস্থা! থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে 

তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন 

তাহারদিগের অস্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ় ত1 জন্মিয়াছে বিশেষত: ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর 
চিকিৎসা যে বাক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চর্য বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ 

চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার লভ্য প্রাপ্ত হইতে পারি। [জ্ঞানান্বেষণ ] 

হুগলী কলেজ 

(৬ আগ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩ ) 

হুগলির কালেজ।--গত সোমবার ১ আগন্ত তারিখে হুগলির কালেজের কাধ্য আরস্ত 

হইল । শুনিয়া! পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম দুই দিবসের মধ্যেই এক সহম্র বালক 
কালেজে ভঙ্তি হইল। 



৯৫ন্থাদ সাতে লেকাবেেক্ কথা 

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভান ১২৪৩) 

হুগলির কালেজ। --সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণশ্য অষ্টাদশ দরিবসীয় সোমবাসরাবধি 
শহর চুঁচুড়ান্ত শ্রাযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৬ ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এত- 

ছিদ্যালয়ের কার্য্যোপষ্টস্ত হইফছে।.*'অধুনা ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্যাধি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন । এবঞ্ আরবি ও পারসা ভাষাভ্যাসি অস্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি 
শ্রেণীবদ্ধ হন নাই। তথাশি ইঙ্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রস্থ 

পাঠ করত অতি স্থশৃঙ্খলবূপে অধ্যয়ম করিতেছেন । যেহেতুক যে দশ জন এতদ্বিদ্যাধ্যাপক 

অর্থাৎ মৌলবি অধ্যায়নান্ুকুল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানা- 
ধ্পক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযৃত মৌলবি সোলেমান খা ও পরমোপযুক্ত 
শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মৌন্তকিম মহাশয়প্রভৃতি ইহারদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য 
ও সৌজন্যতা দর্শনে ও শ্রবণে অন্মদ্দেশীয় বিচক্ষণা গ্রগণ্য মান্য মহাশয়ের! অগণ্য ধন্যবাদ 

করিতেছেন। যাহ। হউক অত্যন্প দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যুনাধিক ১৬০০ যোল 
শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে । অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্ত ল্য ভাগ্যবস্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে 

ছুণ্পাপ্য যাহা! হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অস্তেবাসির অত্যস্তাতিশযাতা বশত 
এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও দুই জন মনিটর [নযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে 

বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপব সাহেব যিনি পূর্ববাবধি কলিকাতা স্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে 
পাঠান্কৃল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার সুবিচক্ণণতা ও শৌধ্য বী্য গাভীব্যতা ও বিগ্যা- 
বৃদ্ধিবিষয়ক কাধ্যে অঞ্শ্র পরিশ্রমের প্রাচর্যত। ৪ পাঠখালার রীতিনীতি সংবর্ধন ও 
সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশয্যতা দর্শনে আমরা কিপধ্য্ত 

বিনোদিত হইয়াছি। তত্ব্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীঘুক্ত 

কেলী সাহেব যিনি অধুনা! দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যয়নাস্ুকুল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। 
ইহার বিজ্ঞতা ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কাধ্যে প্রচুর মনোধোগতাবলে।কনে ভরসা 
হইতেছে যে উক্ত শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গেরা এ ভাষায় অচিরে কৃতকার্ধ্য হইতে 

পারিবেন । তৃতীয়তঃ স্থবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধশ্ন পরায়ণ শ্রীযূত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় ধিনি পূর্ববে নিখিলগুণযুত শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নৃতন কালেজে নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন ইহার বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপা্্যতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তদীয় 
তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারপ নিজ্রায় নিপ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলন্য স্বরূপ 

শয্যাহইতে উঠিয়। জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে 

এই পাঠশালার কাধ্য ইঙ্গরেজী ও আণবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে 
আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধাপনার্থ ঘে ছুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র 

গোস্বামী ও শ্রীধুত অভয়াচরণ তর্ক 'লঙ্কার নিযুক্ত তইয়াছেন। ইহারদিগের কার্ধে।র উপষ্টন্ত 

হইবেক। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে 



শিক্ষা ৩৯ 

এতৎসাহিত্যে সংবর্দিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে 

কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের কৃপা এঁ কৃত কল্পনা সফল হইণা অণ্মদেশীয় সর্ববশাস্্রর্থ বেসা 

জনেক কবিরাজ মহাশর ধীহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্ধব্যাপি দপণে 

দেদ্দীপ্মান আছে। সংগ্রতি বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্ব ঝাগদান।চুসারে 
উক্ত মহাশয় এ চিকিৎসালয়ের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন। ইহাতে অস্মদেশীয় 

মহাশয়ের! কিপধ্যন্ত সন্তষ্ঠ হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মৃহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের 

লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্নিমম সমন্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেল! দশ ঘণ্টাসময়ে 

ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়। চারি ঘন্টাপধান্ত তথায় অবিস্থিতি করিবেন। এতন্সধ্যে আধ 

ঘণ্টা লিখিবেন। এবং অন্ধ ঘণ্ট। জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মান্তর। অপিচ পারস্য 

ভাষাভ্যাসি ইঙ্গরেজী বিন্যার্থি বালকের। ভিন্ন চাবি শ্রণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার। 

দুই ঘণ্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘণ্ট। লিখিবেন। পরে তাবতক্ষণ পারন্য ভাষাভ্যাসে রত 
থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদরিরূপ নিরমে এতৎপাঠশালার কাধ্য [নম্পাদিত হইতেছে । 

পরে প্রধানাধ্যাপক পরম প্রাজ্জ শ্রীযূত সদর্লগু সাহেব ধাহার চীনহইতে আশ প্রত্যাগমনের 

অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ)। বুদ্ধিবিষয়ক কার্ধোর আর২ নিয়ম কিরূপ হয় 

বিজ্ঞাপন করিতে সমথ হইব ।...কশ্তচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ ৷ হ্বগলির কালেঞ্জ। 

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫) 

আমর শুনিয়াছি যে বিদ্য।শিক্ষার্থ হুগলি কাপেজে এতদ্দেশীয় শিশাদগের হতে 

১ মুত্র অবধি ৩ মুত্র! পর্য্যন্ত বেতন লইতে আরম্ভ করণার্থ বিবেচন! করিতেছেন ইহার 
মধো অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে বাক্তি সংকর্খে 

দাতবার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা 

আমরা জ্ঞান্ত নহি কিন্ত এই বিষয়ে আমর! আং্লাদপূর্বক লিখিত প্রকারে বলি ষে বেতন 
লইলে যাহাদিগের বিন! বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর 

ছাত্রদিগের অতিশয় ঘত্র হইবে তাহাতে তাহার। প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন । 

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮ । ২৬ কাগঠ্তিক ১২৪৫) 

আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দ্শন করিয়াছেন তাহা ঘাগ1 

আমর। অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে 
চলিতেছে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইঙ্গরেজী বাঙ্গাল! ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। 

কিছু দিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে বাহ। প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে 
নিদ্ধার্ধ্য হইয়াছে তথাপি এ বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচন। হইতেছে এবং 
তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়। উক্ত 



৪০ হওল্াদে পাত্রে সেক্ান্নেশ কথা 

বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০* বালক অধ্যয়ন 

করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকালেজের এক জন স্থশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্বভীচরণ সরকার এই 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় 

আহলাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্কাপিত হইয়া! যে এতদ্বপ 

হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেননা অত্যন্ত পরিশ্রম- 

দ্বারা অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন। 

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্জধন ১২৪৫ ) 

হুগলির কালেজ।-_শুনাগেল যে শ্রীযুত সদ্লগড সাহেব শ্ররীযুত ডাক্তর ওয়াইজ 

সাহেবের পরিবর্তে ছগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদলগু সাহেবের 
পরিবর্তে শ্রীযুত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। 

ডাং ইসডেলই সর্ধপ্রথম এদেশে সম্মৌোহন-বিদা। (11991710151))) প্রয়োগে অন্ত্রচিকিৎসার শুচন। করেন। 

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০1 ২০ মাঘ ১২৪৬) 

হুগলির কাঁলেজ।-_-আমর। অবগত হইলাম যে চুচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের 
যে বাটা পশ্চাৎ বাবু প্রাণরুষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটা সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় 

কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি এ বাটাতে ছাত্রেরদের 

পাঠনারস্ত হইয়াছে। কথিত আছে যেউক্ত বাটীর মূল্য ২২০০০ টাকা এবং এ বাটার 
প্রশস্ততা ও নির্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য 
অত্যক্প। এ বাটীতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্ববার 

স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই 
অতিবৃহৎ ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চুচুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্য বাটা 
নাই। 

এই সম্বাদ আম্র1 হরকর! পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটা 
ক্রয় করণ বিষয়ে সন্িবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির 
কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটা 

আরে বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত 
এক নৃতন বাটা প্রস্তত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহ। এই বাটা ক্রয়করণ ও বদ্ধিত করণের 
ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নৃতন রাজ 
বাটা ভিন্ন ফলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটা আর কুত্রাপি নাই। 



শিক্ষা ৪১ 
.  বিগ্ভালয় 

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 

"আমর! শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধাক্ষেরদের 

মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রপ প্রশংসনীয় কর্ণ করিয়াছিলেন যে 

তদ্িষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাহার মন কিছু ছুঃখী না! হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শত২ বালক্ষ বিদ্য। প্রাপ্ধ হইয়াছে লোকের 

এতদ্রপ বিরোধে সর্বসাধারণের উপকার । 

( ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯) 

'**শিষুল। সংলগ্ন শ্রীযুত রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দ গ্লনামক বিদ্যা।লয়... | 

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২1 ১৮ ফাল্ঠুন ১২৩৮) 

অরিয়েণ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা ।--গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্কন 

মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদ্দিগের সাশ্বৎখসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ 

শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আটের বিশেষ যত্বে পরীক্ষাসময়ে এতদ্দেশীয় ও ইঙগলণ্ীয় 

বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিভ হার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ 

সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাহারদিগের প্রশ্নের সছুতর প্র।য় তাবৎ বালকের করিয়াছিল 

তাহাতে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোধিক দ্রবা প্রার্ধিতে তৃপ্ু হইয়াছে আমরা অন্গমান করি 

এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে 

এপধ্যস্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্ত ভদ্র লোক এরস্থানে বালক 

পাঠাইতে সন্দিপ্ধ হইবেন ন। এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ 

হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আটা বাবু বালকিগকে সর্ধদ। সাবধান করিয়া 

থাকেন ।--সং চং। 

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ ৷ ৩ আশ্বিন ১২৩৭ ) 

কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাটাতে [পারি ভফ্র ] 

এক স্বুল অর্থাৎ বিদ্যালয়.*.পাদরি সাহেব লোকেরা এ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং 

তাহারদিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্কটলগ্ডে যে গিরিজাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধনহইতে 

বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন 
রানের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি এ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্ি 
বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন। 

২--১ 



ণি২ অনগ্থ্াাদ পত্রে সেক্ষা তেলের কথা 

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 

বেরুলিম একাডেমী ।-__-উক্ত দিনে [ বুধবার ১৪ ডিসেম্বর ] ও কালে [ ১*টার সময় ] 

এই স্থানে [ ফিমেল সেপ্টাল স্কুলে ] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকের। উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল 

এবং তছুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন। 

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮) 

ধশ্মতলা একডিমি।_-১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি 
ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীকষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং 

ইম্তেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহ্বকর্তৃক নীত হইল। আর 

ছাত্রদিগের “একট ও ম্পিচ” ইত্যার্দি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন । 

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮) 

গত ৩১ আগন্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক এবং অপর ছুই জন হিন্দু মাশয়েরদের 

অধীন হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রথম ট্রমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রেরা বেলা দশ ঘণ্টীসময়ে 
একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত দ্রাজু ডিরোজিও ] সাহেব ও প্রুযুত 

বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন 

এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে এ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। এঁ পরীক্ষাতে শীযুত বাবু 

মাধবচন্ত্র মন্লীক ও তাহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল। 
হিন্দুকালেজের পূর্বছাত্র শ্রীফুত বাবু রাধানাথ পাঁলনামক এতর্দেশীয় এক যুব 

মহাশয়করৃঁক [ জোড়ার্সাকে। নিবাসী ধন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র ] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে 

বিনামূলো বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত 
বাবু ও তাহার মিত্রের এ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং এ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যামহাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ত্রুটি 
নাই। পূর্ববাহ্নে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্ধাস্ত এ বিদ্যালয়ে ছাত্রের! অধ্যয়ন করে। 

এতদ্গেশীয় মহাশয়কতৃকি এতদ্ধেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অতযুত্তম 
লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্ববে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের 
বদান্ততাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত | হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কর্তৃক 

স্থাপিত বিদ্যালয্নবাতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারপাস্তর 
হইয়াছে । এইক্ষণে এতঙ্গেশীয় মহাশয়ের স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্তায় জ্ঞান করেন এবং 
ত্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ ষাহ। কর্তব্য তাহ! তাহারা সজ্ঞাত হইয়াছেন । আম্দুলে স্থাপিত 

বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহ। লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে 

বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের করৃ্ক নানা পাঠশাল। স্থাপিতা 



শিক্ষ। ৪৩ 

হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে 
ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্বাহ্িক পাঠশাল! নিষুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্বর 
জন বালক বিদ্যাত্যাম করিতেছে । এই নকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু 
যুব মহাশয়েরদের ঘ।রা স্থাপিত হইয়! সম্পন্ন হইতেছে। 

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাস্ধন ১২৩৮ ) 

প্রভাকর পত্রন্বারা আমর! জ্ঞাত হইলাম যে বাবু জ্ুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ 
সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্তান্ত সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়। তাহার 

বায় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্ত সংপ্রতি এ স্কুলের বায়ের বাহুল্যহওয়াতে 

স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাহারদের উপকার ঘাচ.ঞা করিতে হইয়াছে । ধনদাতৃগণের 

মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন। 

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । রঃ ১০৪ 

্বীযূত বাবু প্রসয়্কুমার ঠাকুর । ৮০ ৫৬ 

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর । * * ৫০ 

হ্রীধূত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। *** ৪০ 

শ্লীযুত বাবু হরচন্জ্র লাহিড়ি । ০" ৪০ 

শ্রীযূত বাবু কালীনাথ রায় । ৮৪৪ ১৬ 

শ্রীযুৃত আদাম সাহেব | রি ১০ 

(১৮জ্বন ১৮৩১ । ৫ আধাঢ় ১২৩৮) 

সংগ্রত্তি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযূত রসিকরু মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দ 

ফি স্কলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮* জন! বালক এ স্কানে 

শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া! থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ মূল্য লন আমরা অতাস্ত 

আহলাদিত হইলাম যে ইহার! বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্ত কি শ্রম 
করিতেছেন'."।--সং কৌং। 

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 

উক্ত স্কলের কোন মান্ত প্রধান মেম্বর ত্বারা অবগত হওয়া গেল যে এ বিদ্যালয়ের 

গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথ 
শ্রীধুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্পলীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্্মকারকেরা সভা শোভা করিয়া 
বহুবিধ বিচার করণানস্তর এই প্রস্তাব করিলেন ঘে থে কএক জন মেশ্বর হিন্দু ধর্মের দেবী ও 
ছুঃসাহসি কর্ম করিয়া ধশ্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ 

রাখিব ন।."-। 



88 টি পত্রে সৈকানেলত্র কথা 

উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্ববক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ 
হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম পুনর্ববার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক 

আছেন এবং তদ্ধন্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ ন৷ পায় এতদর্থ তাহার! যথাসাধ্য উদ্যোগ 

করিতেছেন ইহা! প্রভাকরসম্পাদক বাকোৌশলঘ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়! আমি আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলাম এবং এ পশ্বীচারি- 
সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমুলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা 

জানিতে পারিলাম ন।। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহ। গত ৯ সেবে্বরে 
হিন্দু ফ্রি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে 
সকল ব্যপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্মবিনাশাকাজ্কি 

কতক২ মেস্বরেরদের সঙ্গে হিন্দুফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত 

প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভত্রর্ূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ 
সহকারিরদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে স্থপরামর্শ 

দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতৃক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্ত 
তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্রমের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্মের 

শুংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের 
অভিপ্রায় থাকিত তবে আমর! কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না এ স্কুলের 

-স্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি 

অধ্যাপনাবস্থায় আছি । অপর আমি এই বিষয় স্জ্ঞাত আছিষে ফলোপধায়ক বিদ্যা 
ব্ধনার্থ এবং এ বিদ্যার সবার! ধশ্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত 

হইয়া যে তাহার পৌঁষ্টিকতা৷ হইয়াছে ইহ আমি হুম্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্ম 
বিরুদ্ধাচারকরণদ্বার৷ ধাহারা ধর্মলোপ চিকীধূ হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিরদের সহকারিতায় 
& স্কুলের 'অধ্যক্ষেরা নিতাস্তেচ্ছুক ছিলেন এবং ধাহারা আপনারন্দের পৈতৃকধর্শা আচার 

ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌঁষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত 
তাহারদের এমত কখন বোধ ছিল না৷ অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্থীয় অত্তূত তীক্ষ বুদ্ধি- 
দ্বারা এমত অন্মান করুন যে এ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষের ছাত্রেরদের ধর্জ্ঞানবিষয়ে 

হস্তক্ষেপ করেন। এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামণ্ডস্যের সপক্ষ 

অতএব তাবদ্বানক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতান্ুসারে কাধ্যকরণে 

কাহাকু বাধ! জন্মান তাহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। তাহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে 

জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধত দুর হইবে অতএব তদ্রপ জ্ঞান যে সর্বসাধারণের হয় ইহা 
তাহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্মের রক্ষার্থ উপায় ষে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি 
মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাহার মত অর্থাৎ 

হিন্দুধর্মের সপক্ষ ইহা তাহার সম্বাদ পত্রে তুরীবাদোর স্তায় প্রকাশকরাতে কি তিনি 
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আমারদিগকে মিব্রতা দর্শাইতেছেন যদ্দি এমত তাহার ভরসা থাকে তবে তাহ 
নিতাস্ত বিফল যেহেতৃক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রের যদ্্রপ হিন্দুধর্ম ত্বণা 
করি তদ্রপ আমারদের অপর কোন দ্বণ্য বস্ত নাই। হিন্দুধশ্ম কুকর্মের যক্্রপ 

কারণ তদ্রপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করি ন! হিন্দুধর্ের দ্বারা যন্রপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় 

এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শাস্তি ও কুশল 

ও স্থুথের হিন্দুধর্মে যদ্রপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং 
অযুক্তধর্দ বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামদ কি ভয় 
কি তাড়ন। কোনপ্রকারেই আমর! ত্যাগ করিব না । তাহার ধশ্মরক্ষা করা যে আমারদের 

অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্নাইতে চাছেন। কিন্তু তাহার কথাতে 

আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে ন। ইহা তিনি ভালরূপে জাত থাকুন । যে হিন্মুরদের 

চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে 
কি আমর। মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে ।--মাধবচন্দ্র মল্লীকস্ত । ৩০ সেপ্তেঘবর ১৮৩১। 

( ৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাঠ্িক ১২৩৭ ) 

কিযন্মাস গত হইল কলিকাতা! মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী 

বিদ্যালয় উইলিণ্টন ইস্ত্িটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে উদ্দিত 

হইয়াছিল" | 

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 

গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের 
সাম্বৎসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠাধিগণের পরীক্ষা! গ্রলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ 

সাহেবকতৃ্ক নীত হয় এবং অন্য এক ধরে শ্রীযুত আর্চডিকান্দ্বার সম্পন্ন হয়। 

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ | ২৬ অগ্রহাম্ণ ১২৩৮ ) 

হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনগ্লিটিউসন ।-_শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বনজ মহাশয় ঘষে এক 

চেরিটী অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের 

এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মানিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু 

কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাঞ্চেল সাহেব এ বালকদিগের পরীক্ষ। লওনপূর্ববক 
পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং 
শারদ! বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে স্থতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি 

বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।--সং প্রং। 

(২০ মে ১৮৩৭1 ৮ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪) 

হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন ।--১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্টামপুক্ষরিণীস্থ 
১৫ নং বাটীতে স্থাপিত! । 



টি সংবাদ পত্রে সেকাক্রে্র খা 
পশ্চাল্লিখিত ম্হাঁশয়গণ বর্তমান বধে উক্ত শাঠশ।লার কন্্াধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন 

এবং দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃ্খ বাহাছুর সি এম আর এ এস মহোদয়দ্বার 
প্রস্তাবিত পাঠশালার নিযমচয় তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষেক মহাশয়দ্দিগের মনোনীত হইলে 

ধাধ্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে।.- 

দর্শক ।--শ্মন্সহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর । 

পরীক্ষক ।-_শ্রীযুত এম দিরেট সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষ এবং 

শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ । 

স্থাপক।--শ্ীযুত বাৰু শারদাপ্রসাদ বস্থ |: 
অধ্যক্ষ ।-_..'ভ্ীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব...মহারাজ কালীকষ্ণ বাহাছুর ও 

শ্রধৃত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর ও ঞ্রিযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 

কাশীনাথ বন্থ। 

প্রধান সম্পাদক ।--শ্রীুত বাবু কষ্ণহরি বন্থ। 
প্রধান শিক্ষক ।-_শ্রীযূত বাবু কালিদাস পালিত। 

দ্বিতীয় এ ।-_শ্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

তৃতীয় এঁ।- শ্রীযুত বাবু মধুস্থদন সরকার । 
চতুর্থ এ ।--শ্রীযূত বাবু শ্টামীচরণ নন্দী । 
পঞ্চম ষষ্ট ও সপ্গম এ ।-_শ্রীযুত বাবু শ্রনাথ বিশ্বাস। 

তন্লিয়ম ।--১। উক্ত বিদ্যাগয়ে কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছ্বাত্রূপে গৃহীত 

হইবেন। 

২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে বায়াশক্ত হইবেন তাহারদিগের স্বং পিতা ব। 

তত্বাবধারক অথবা নৈকটযকুটুম্বস্বারা বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন 

করিলে তাহার এই পাঠশালায় বিন! বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন। 

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ফড়বধাবধি নববর্ষ বয়স্কপর্যাস্ত বালকগণ 

সংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক কল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্বপর্ধাস্ত হইলে 
এবং উপযুক্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে ত্বাহারাও নিযুক্ত হইবেন। 

৪। এই পাঠশালাতে কোন বালক ঘড় বৎসরাধিক অবস্থিতি করিতে 

পারিবেন না। 

৫। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কণ্ম হিন্দু শিক্ষককর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক 1... 

(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জ্ষ্ট ১২৪৪) 

হিন্দু বেনিবোলেণ্ট ইন্ষ্িটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম ।--১ আপ্রেল ১৮৩৭ 

অবধি। 
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শীযুত বাবু মহারাজ শিবক্। বাহাছর 

শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর 

পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস 
শ্রাযুত মহারাজ কমলরুঞ্ঝ বাহাছুর 

শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বস্থ 
পাঠশালার স্থাপক 

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 

শ্রীযুত বাবু গ্রসপ্নকুমার ঠাকুর 
প্রীযুত বাবু কানাইপাপ ঠাকুর 

শ্বীযুূত বাবু গোপাললাল ঠাকুর 

শ্রীধুত বাবু কাশীনাথ বস্থ 

পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 

শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
পাঠশালার এ 

শ্ীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক 

শ্রীযূত বাবু চন্্রশেখর দেব 

শ্রাযুত বাবু রঘুনাথ বন্থ 

শ্ীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোযা 

শ্রযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর 

শ্যুত বাবু কালাাদ বস্থ 
শ্রীযূত বাবু হরকালী ঘোষ 
্যুত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ 

শ্ধুত বাবু বৈকুঠনাথ মুখোষ্যা 

শ্ীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার 
শ্রীধৃত বাবু রামকমল সেন 

শ্ীধৃত বাবু আশুতোষ দেব 

শীযুত বাবু রামরত্ব রায় 
শ্ীযুত বাবু কালীকিস্কর পালিত 

শীধৃত বাবু কালীনাথ রায় 

শ্ীযূত বাবু রাজরুষচ দেব গ্ীরামপুর 
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৪৮ স্ওব্ছ পরতে সেশসত্শশ্ আহা 

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাণ্ত।- শুনিয়া আহ্লাদ পুরঃসর আমরা ধন্তবাদ করিতেছি 

যে সংগ্রতি শোভাবাজারস্থ শ্রুমন্সহারাজ কালীরুষ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয 
বাঙ্গল! ভাষ| সাধারণের ন্শিক্ষা হইতেছে । 

পূর্বে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল সোসৈটির সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানাস্থানে 
স্থাপিত। হওয়াতে কথিত৷ ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল তল্লোপে হিন্দুর্দিগের ভাষার অনেক 

ক্ষতি বোধ হইয়া থাকিবেক। এক্ষণে প্রার্থনা! এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়া বহুজনের 

উপকারক হউক। 

পশ্চার্িখিত মহাশয়ের। উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াছেন। 

হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউদননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশাল! ১৮৩৭ সালে 

১ জুন তারিথে শ্বামবাজারে ৩১ নং বাটাতে স্থাপিত হয়। 

উপরিদর্শক ।-শ্রীমন্মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাছুর । সি এম আর এস 

স্থাপকছয় ।-_্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বস্থ ও শ্ীযুত বাবু কঞ্চহরি বন্থু। 
প্রধান তত্বাবধারক । --শ্রীযুত বাবু কুষ্ণললাল দেব। 

১ ও ৩ শ্রেণীর । 

প্রথম শিক্ষক ।- শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার । 

২ও ৪ ও ৫ শ্রেণীর । 

ছ্িতীম় এ শ্রাযুত বাবু দুর্গাচরণ সরকার । 
পণ্ডিত। শ্রযুত [ নাম দেওয়া নাই ] 

পরীক্ষক। শ্রীযুত কাণাদাস তর্কসরম্বতী ৷ 

উক্ত পাঠশাল। রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্ট। পরাহ্ৃপধ্যস্ত মুক্ত 

থাকিয়। সুদ্ধ বঙ্জভাষাসঘ্বদ্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা! হয়। 

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯) 

পরমপুজনীয় শ্রীযুত চন্ত্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রচরণ কমলেধু।--প্রণতিপূর্ববক 

নিবেধনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুতত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ 

মিত্র ও বাবু শরচ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু 

লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গবেজী পাঠশাল। স্থাপন করিয়া অনেক দীনছঃখিদিগকে 

বিদ্য। দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক ছুঃখি লোকের ইংরেজী পড়ার বড়ই স্থগম 

হইয়াছে যেহেতু অন্ত২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু 
ধর্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধশ্মলোপ 



শিক্ষা ৪৯ 

হয় না ও বায়ো হয় না আর পূর্বোক্ত বাবুরা1 কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুত্তক নিয়ম- 
মতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে এঁ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র 
মূলা লন না।'*-কম্যচিৎ বড়বাজারস্তন্ত | _সং চং। 

(৩ নবেম্বর ১৮৩২1 ১৯ কাধিক ১২৩৯) 

প্রযূত জি এ টরণবুল সাহেবকতৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 

উক্ত সাহেৰ কিছুকাল শ্্রযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদ্রণীয় উচ্চ 

পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ততৎপবে অরিএন্টল সেমেনবিনামক পাঠশালার শিক্ষকতাপদে 

মনোনীত হইয়াছিলেন অতএব তাহার গুণ ও বিজ্ঞত। এবং এতদেশীয় বালকগণের 

মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পধান্ত অপ্রকাশিত থাকিয়াও উক্ত পাঠশালার মধো ছারেরদের 

বিদ্যাবুদ্ধিবুদ্ধিতে তাহার পরিশ্রমের দ্বার। সম্পূর্ণূপ প্রক্কাশমান হইয়াছে । স্বীয় 
'আম্মীয় ব্যক্তিরদের পরাম্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কন্ম নির্বাহ করিতে অঙ্গীকার 

করিয়াছেন এবং তাহার বন্ধগণ বাঞ্চ1 করেন ঘে উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সম্ভতানেরদের বিদা!- 

শিক্ষার্থ প্রেরণকরাতে দয়াবান্ মহাশয়েরা অবশ্ঠই এ কাধ্যের বিলক্ষণ আম্থকলা 

করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী । শ্রীযুত মধু্ছদন নন্দী । কলিকাতা ২৪ 

আন্কোবব ১৮৩২। 

(৬ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৫ চৈত্র ১২৩৯) 

সংপ্রতি নিমতলার রান্তার গোপীকষ্ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বানু 
হলধর সেনকতর্ক' পৌর্বাঞ্ছিক এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে । সেনঞ্জ বাবু ইঙগরেজী 

ভাষাতে অততযুন্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কাধ্য তিনি ও তাহার মিব্রগণ এমত 
নির্বাহ করিতেছেন যে তন্ার। ছান্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যা প্রাঞ্ধ হইতেছেন।...& পাঠশালায় 

৬* জন ছাত্র আছেন তাহার! ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ।'--কশ্তচিৎ হিন্দুবালকন্য । নিমতল। 

বাস্ত। ১৮৩৩ ৩০ মার্চ । 

(৭ জুন ১৮৩৪ | ২৬ টজ্যট ১২৪১) 

্ীযুত হের সাহেবের পাঠশাল। দগ্ধ ।-_শ্রীযুত হের সাহেবের পটলডাঙ্জাস্থ ইঞ্জরেজী 

স্কল বাটার মধ্যস্থ বাঙাল! পাঠশাল। গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়। আমর। অত্যন্ত 

খেদিত হইলাম যেহেতৃক এ বাঙ্গাল! ঘর প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা বায় হইয়াছিল 

এবং এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষা কিঞিৎকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে 
অগ্রি লাগে তাহা অদ্যাপি আমরা শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং 
নির্ববাপার্থ যে সকল উদ্যোগ কর! গিয়াছিল তাহা সর্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত 
আছেন অতএব আমারদের ভরস। হয় যে পূর্ববাপেক্ষা অগ্রিনির্বাণের কোন উত্তম উপায় 

করা ষায়।-_সম্বাদ কৌমুদী। 
২--৭ 



৫০ শগ্লাদ পত্রে সেক্ষান্লে কথা 

(২২ মার্চ ১৮৩৪ । ১০ চৈত্র ১২৪০) 
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( ১২ জুলাই ১৮৩৪ । ২৯ আষাঢ় ১২৪১) 

কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয় ।_ইনকোএরর পত্রের দ্বারা জ্ঞাত 
হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্েশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশাল। 

এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই | 
১ হিন্দুকীলেজের ছাজের সংখা! পি তত ৩৩৮ 

কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নান। পাঠশালাতে ০, ০৩০৩ 

৩ পারি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে 3৪ ২৮৩৫০ 

৪ চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে ক ৮ 

& অরিয়েপ্টল সেমিনরিতে ৪ রঃ বর 

৬ ইউনিয়ন স্কুলে রঃ 2 

৭ জুবিনিল স্কুলে ও টা ৭০ 

৮ হিন্দু ফ্রিস্থুলে ১০, ক ৬ 

হিন্দু বিনিবোলেন্ট স্কুলে ৪ ১, ৫ 

১০ নৃতন হিন্দু স্থলে ঁ 2 ৪০ 

(৯ মে ১৮৩৫ | ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

পারেণ্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অথাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযূত 

সর চাল মেটকাফ সাহেব ৫০** টাক! প্রদান করিয়া যে অপূর্ব বদান্যত! প্রকাশ 

করিয়াছেন তাহা অত্যাহলাদপূর্বক আমর জ্ঞাপন করিতেছি। ই্ট্রীযুূত ডাক্তর কারবিন 

সাহেব এঁ পাঠশালার সপক্ষ হইয়। গবর্ণমেন্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেন্ট 
এঁ পাঠশালার তাবৎ কর্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীধুত সর চাল'প মেটকাফ সাহেব 
কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্তাক নাই আমিই এ 



শিক্ষা রি 

টাক! দিতেছি । অনন্তর প্রযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫*** টাকা প্রদান 
করিলেন। 

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২ ) 

বাষিক পরীক্ষা ।-_-গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইও্ডয়ান 

আখা দিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বাধিক পরাঁক্ষা হইল। 

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ২৬ অর্রহায়ণ ১২৪৩) 

কিয়দ্দিবস গত হইল সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত 

বাবু গৌরমোহন আঢা মহাশয়ের বটতলার ওরিএণ্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালা 

মধো শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষাথ নেটীব ইনফেণ্ট- 

নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন । তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসরপধাস্ত 

শিশুদিগকে বিনামূলো ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রদান কবেন ততৎপরে 'এক দিবস স্বয়ং 

গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শি পাটাথে উপস্থিত 

হইয়ছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহলাদে উপদেশ করিতেছেন । 

এবং নানাপ্রকার ছবি দেপাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ 

ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দশিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয় 

গণের৷ স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন ছ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন 

না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৩। কম্যচিৎ পৃণচন্দরোদয় ও দর্পণপাঠকন্ত | 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩ ) 

লযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-_-প্রথম বৎসরীয় ছাজ্্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার 

বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ৪ শ্রীযুত তভোলানাথ বন্থ কত স্থাপিত 

যোড়ানাকোর অরিএন্টেল ফ্রি স্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া 

পাঠাইতেছি | এ পূর্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষণ শ্রীযৃত ৬দেওয়ান শাস্তিরাম সিংহের 

'আলয়ে বেলা এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন ঘণ্ট। ছিল অনেক মান্ত 

ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকের। ধর্শনাথে গমন করিয়াছিলেন ডাক্ুর পারকিন্স 

তথা বাৰু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল লিংহ তথ! বাবু প্যারিমোহুন 

বস্থ শ্রযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীণ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বহতর অন্ত অগণনীয় 
মহাশয়ের মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছাত্রগণ 

সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রতৃযুন্তর করণে ও অতিশীদ্র শিক্ষাকরণে শ্মগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধা হইয়। কহিতেছি যে২ বালকের! এ 
বৈঠকে স্পিচনাট করেন প্রথম কৈলাশচজ্জ নামক এক বালক উঠিয়। ব্রটন সিজরকে হত 



৫২ সওলাদ পাত্রে সেক।ের কথা 

করিয়া যে উক্তি করেন তাহা! সকলি অতিক্বন্দররূপে কহিলেন তদনস্তর কালিকুমার 

মুখোপাধ্যায় যষ্টি হত্তে এক অন্ধবালকের বেশে সম্বস্কৃতীয় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় 
ন্ধারাম বন্দ্যোপাধায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও ছুঃখ অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন 

এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর স্থখ্যাতি প্রাঞ্ধ হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্তার! 
উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি । এন সি এম কোণনগর। 

(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আধাঢ় ১২৩৯) 

আমরা অত্যন্তাহলাদ পূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা 

নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের 

বিদা! শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । এ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী 
ও শ্রীযুত বাবু বৈকুঠ রায় চৌধুরী এবং তাহারদের পরিজনগণের আবাস তাহারা এ স্থানে 
বুহৎ২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙগরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার 
শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শান্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন 

অল্পকালের মধ্যে তিনিও এ বিদ্যালয়ে অধাপনারস্ত করিবেন। 

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কম্ম নির্বাহের ভার শ্রীযুত পারি ডফ সাহেবের প্রতি 

সমপিত হইয়াছে গত ১৪ [ জুন ] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বার ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গাল 

ভাষাভ্যাসক কর্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে এ সাহেবের পাঠশালার যদ্রপ নিয়ম আছে 

তদ্রপ নিয়মই এই পাঠশাপাপন চলিবে । এই স্থানের ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষাথ এমত ব্যগ্র ষে 

তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে ।... 
এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের এই পাঠশালার ব্যাপার আরম্ত করিয়াছেন তাহারদের 

উপযুক্তরূপ প্রশংসা কর! ছুঃসাধ্য যেহেতুক স্থন্ধ দেশোপকারাথ তাহার স্বীয় ধন ব্যয় ও 

পরিশ্রমের কিছুমাত্র ক্রি করিতেছেন না। এবং তাহার! নিজের লক্ষ টাক] ব্যয় করিয়া এ 

জিলার মধ্যবস্তি স্থানপধ্যস্ত সংগ্রতি এক নৃত্তন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। 

(১৪ জুলাই ১৮৩২ । ৩২ আষাঢ় ১২৩৯) 

কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রযুত 
বাবু কালীনাথ রায্ম চৌধুরী কলিকাতায় পন্থছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় এ 
বাবুকরতৃ স্থাপিত হইয়াছে এ বিদ্যালয়ে অন্যুন পাচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্ 
প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরে অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্ত এ 

বিদ্যালয়ে স্থান সন্কীর্ণতাপ্রযুস্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে 

যে ছুর্গোৎসবের পর এ পাঠশাল। বাটী আরে বাড়ান যাইবে । 



শিক্ষা ৫৩ 

( ১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪) 

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ।-গত সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিস্ জেনরল 

আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বাধিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদাপিও ততসময়ে অতাস্ত 

গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বালকেরো অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু ফণ্দে নামাক্কিত ইঙ্গরেজী 

ও পারশ্ত ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮* জন হইবে । এ পরীক্ষা শ্রীযূত মাকি সাহেব 
লগ্ডন মিসনরি সোসৈটির ধশ্মোপদেশক শ্রীযুত কাম্েল সাহেবের দ্বারা হয়। শ্রীযুত বাবু 

'ভবানীপ্রসাদ রায় পারসোর পরীক্ষা লইয়। কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সন্তোষ জন্মিল। 

ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষরেরও বিলক্ষণ প্রতিভ। অতএব তাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণা 

ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে । যে ছাত্রেরা বনুকালাবধি বিদ্যাভ্াাস করিতেছেন 

তাহারদের অতিহ্ুক্্পে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যা্দশ নৈপুণাদি 

কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাহারা অতিনৈপুণ্যরূপে শিক্ষা 

করিয়াছেন । 

ইঙ্গলপগ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রামে যদাপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে 
তাহারা বিদেশীয় দুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ব ও ভূগোলীয় ও 

বাঞজ্জগণিত ও অস্কবিদ্যা ৪ লিখন পারিপাটা বিদ্যাতে অতিপটু তবে আশ্চর্য বোধ হইত 

কিন্ত এই বঙ্গদেশারণামধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরো অত্যাশ্্ধ্য বিসয় কিন্তু সামান্য 

গ্রামস্থ বালকের যেমন তেমন টাকিস্ত বালকের নহেন তীহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের 
কুটুষ্ঘ ধনি মানি বাক্তিরদের সন্তান এবং ত্ীহারদেব আকারপ্রকার ৭ শিষ্টালাপেতে 

কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ তয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়স্থ 

অগ্রগণা ছাত্রের! ইঙ্গরেজী ভাষা! এমত উত্তমরূপে বাকরণশ্দ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে 

পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্চধ্য বোধ হইল । এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ 

করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রাস্তরূপ। এইক্ষণে এ পাঠশালাতে এমত রুতকারধ্যতা 

হইয়াছে শুনা গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার স্থপরিণ্টেণ্ে টে সাহেবেরা এমত 

মানস করিয়াছেন যে স্বটলগড দেশহইতে নূতন সাহেব লোকের! পন্ছছিলে কেহ২ ছুই এক 

মাসের নিমিত্ত এ পাঠশালা দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন । 

অতএব এইক্ষণে আমর] সর্বসাধারণ বাক্ষিরদ্িগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্বাত্বম 

পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুৃত বাবু কালীনাথ বায় চৌধুরী মহাশয় শ্বদেশীয় 

মহাশয়সমাঙ্গের মধ্য কি তিলক হইবেন না। এ পাঠশালা এইক্ষণে পাচ বৎসরাবধি 

চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাবের যে খরচ দিতেছেন তত্চিক্ন এ বাবু বার্ধিক 

বিংশতি সহশ্র মুদ্রা বায় করিতেছেন। এবং টাকির এঁ বাবুরদের 'মাদর্শে অন্ত এক জন 
ধনি জমিদার শ্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি 
গবর্ণমেপ্ট উন্ঠারদের প্রতি সন্গম করিয়া এমত কর্খের প্রতিপোষকতা করেন তবে বোধ করি 



৫8 সবওন্বাল পত্রে সেশন শু এ। 

এতদ্েশীয় অন্যান্ত ধনি মহাশম়েরাও এতদ্বিষযয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী 
বিদা। গ্রচলিতকরণার্থ এডুকেসন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন । 

( ২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আধাঢ় ১২৪৬) 

বরাহনগরে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা ।- কিয়ৎখকাল হইল সম্বাদ 

পঞ্জে এমত প্রকাশ হইয়াছিল মে ধরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারের। দেশীয় লোকেরদের 

বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাব্তক বোধ করিয়া এ অঞ্চলস্থ অতিদরি্র স্বদেশীয় লোকেরদের 

বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপনজন্য 

স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহল'দ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যেএঁ বিদ্যালয় 

ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে 
শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইগাছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু 

রামবত্ব রায় ও শ্রীযূত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে 

এবং যদাপি ইহারদের তুল; পদবী ও খনি অন্ান্ত মান্য মহাশয়ের। তাহার সাহাধ্য করেন 
তবে এই নৃতন বিদ)[লয়ের রক্ষণাবেক্ষণার্দিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহা! অনায়াসে 

প্রার্ধ হওয়। যাইবে । ২৫ জুন ইক্জলিসমেন। 

( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ১১ মাঘ ১২৪২) 

পানীয়হাটির বাবু ।--পানীয়হাটিনিবাদি অভিধনাঢ্য ও সম্বাস্ত চবিধশ পরগনার 

জমীদার শ্রীযুত বাবু গাজরুষ্ণ রায় €চীধুৰী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকুষ্ণ গলায় চৌধুরী স্বদেশীয় 
বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্বদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুরূপ- 

করণাথ অতিবন্ান্ত তাপূর্বক গঙ্গাতীরে কক সাহেবের বাঙ্গলার নিকট অথাৎ চাণক ও 

কলিকাতার মধাস্থলে ইঙ্গরেক্ী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাবু 
মহাশয়ের! রাসমঞ্চের নর্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। ত্াহার। উপযুক্ত 

বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগলননামক এক জন সাহেবকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত 

করিয়াছেন এ দাহেব বঙ্গভাষাতে সুশিক্ষিত নায়েব একজন পোত্ত গীশের সহকারে এ 

পাঠশালার কাধ্য উত্তমরূপে নির্ববাহ করিতেছেন । এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪* জনেরও অধিক 

ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে । এ পাঠশাল! অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধোই 

প্রতাহ দল২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 

প্রত্যেক বালক অতিসামান্ত বায়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প বায়ে তথায় 

লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও 

ভাষাস্তরক্রণ ও রচনাকরণ ইত্যাধি বিষয় শিক্ষা করিতেছে । অতএব পাঠশালার ব্যয়ার্থ 

এঁ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহা নির্ববাহাথ উত্তরকালে এ মহাশয়েরদের নিঙ্হহইতে 

দান করিতে হবে। 



শিক্ষা ৫৫ 

অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুরা স্বদ্েশীয় ধনি বাবুরদের 

প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন। 

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং অন্থের সাহায্ব্যতিরেকে বিদ্যালয় 

স্থাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্ত এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনাথ 

ক্রটি করিবেন না। ্ 

তাহারা জ্ঞানি বাক্তিরদের ন্যায় ইহাও অবশ্থা বিবেচনা! করিবেন যে বিদাাশিক্ষ।- 

বিষয়ের সাহাধাকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণাগ মুক্তহস্তত| প্রকাশকরণ এই অন্ততর 
উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে। ফলত: ইহাই প্রকৃত বদান্ততা 

এবং এতদ্রপ বদানাতাতেই প্ররূত পুরুষার্থ আছে। [কালকাটা কুরিয়ার ] 

( ৭জান্ুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩) 

নূতন পাঠশাল|।-_কিয়ৎকাল হইল গ্লিযুত বাবু তারকানাথ সেন স্থখচর গ্রামে এক 

প[ঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জাত হওয়া গেল এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা 

দশনেতে ভাবছ দর্শকের। পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন ।--পর্ণচন্ত্রোপয়। 

(১ এপ্রিল ১৮৩৭ । ২০ চৈজ্র ১২৪৩) 

আমর। মাহলাদপূর্বক জ্ঞাত করিতেছি শ্রশ্রীুত লাঙ অকলগ্ু সাহেব নিজ ব্যয়ে 
চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাছুরের চাণকের বাগানের মধ্যে এ 

বিদ্যাগার নিশ্মাথেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রাযুত বানু রসিকলাল সেন যিনি 

মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান 

মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কাধ্যারম্ত হয় পরে গত সোমবারে আরো 

বিংশতি বালক ওর্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবামি বালকেরাই 

তথায় পাঠ করিবেন আরো আহলাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে 

জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমন্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে 
দিবেন আর যে সকল বালকের! নীচের শ্রেনীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগা হইবেন 

তাহার! প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞিত২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের 

আশাতে বালকের! বিশেষতঃ গরীব লোকের সম্কানের। উৎসাহপূর্বক বিদ্যান্যাস করিবে 

হ্বলশ্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ববোত্রুষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল 

কালেজে অথবা হিন্দুকালেজে শিক্ষার্থ বলিয়। দিবেন... | 

(৩ মার্চ ১৮৩২1 ২১ ফাল্গুন ১২৩৮) 

প্রীধুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় ।.."ইঙগরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কু ১৮ বৎসর 

ধইল চড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একট। পাঠশালা উপন্থিত করেন। তাহার 



৫৬ লগবাদ পত্জে সেক্ান্লেত কথা 

অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পার্দরী মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে 

অধিক সংখ্যক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা! পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা 

উচ্চিন্্া হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আহ্কুল্যে বাঙ্গালা 

পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০০ শত টাঁকা দিতে হুকুম হয় তন্বারা মে 

সাহেব গরিহাটাঅবধি কৃষ্ণনগরপধ্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধাবে হাটে বাজারে ও রাজপথে 

পাঠশাল। স্থাপন করেন কিন্ত ইহার কর্তা বা সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টরূপে 

বৎকাল ব্যক্ত হইল ন! সুতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল 
এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকের! তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পারি সাহেব আপন 

পরিশ্রম ও আয়াস নুন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট 
বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পার্দরি সাহেব বালকদ্দিগকে পারিতোষিক পয়স৷ 

দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভষ। লোৌকের ছেল্যের যাবৎ পয়সা পাই তাবৎকাল 
পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুন যায় নাই এবং বোধ- 
গম্যও হয় ন|। 

সরকারহইতে যে ছয় শত টাঁকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অদ্ধেক পাঁদরি 

সাহেবের নিজের তেতন এবং তাহার পান্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দেক 

বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়। 

পারি মে সাহেবের পবে পাং পীয়সন সাহেব এ কর্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিস 

| [185 | সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে এ 

পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইয়াছে । অপর পরি 

সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচ।র করা এবং কেতাব কর] কর্মসত্বেও মধ্যে২ পাঠশালা 

দেখিতে যাইতেন পরস্ত গুরুমহাশয় যাহার! ছিল তাহার! এ পাদরি সাহেবের নিজের 

লোকের আত্মীয় এজন্ত তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্বেই সমাচার 
পাই তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়া রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট 

বুঝিতে পারিবেন এঁ পাঠশালাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিবাতীতত আর কাহার কি উপকার 

হইয়াছে বা হইতে পারে । 

পরস্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্বে যেপ্রকার হইত এ পাঠশালায়ও 
সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ববাপেক্ষ৷ অধিক বিদ্য। কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল 
কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম 

স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কশ্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া 
করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার 
অনেকের ছুইকুল গিয়াছে । 

গবর্ণম্ণটে বিশিষ্ট সম্ভতানমধ্যে যাহারা অর্থ বায় করিয়া পড়িতে পারে না এমত 



শিক্ষা ৫৭ 

লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহারদিগের বিগ্ভা মনুষ্য 

না হইলে সাধারণ বা ক্ষুত্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অথ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা 

হয় মাত্র । 

এতদ্েশে বিষ্াভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না৷ 

করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে তাবৎ নির্বাহ হইবেক। এক্ষণে শুনিতেছি ভুগলিতে একটা 

বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির 

রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কের্ণনা তাদুশ লেখ। পড়া পূর্বেব হইত 

এক্ষণে বিনা রাদার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটা পাঠশাপার পাঠা গ্রন্থ 

দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখ! পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখ। 

পড়। হইতেছে জ্ঞান হয় এমভ বি্ভাদান অনাবধশ্ঠক এই বিবেচনাবিধায় এ পাঠশাল। কোন 
মিসিনরি সাহ্বেকে দিবেন। ইহাতে টাক! বাচান কিম্বা লোকের কেশ হয় এমত 

অভিপ্রায় গাজার হইতে পারে না। কন্যচিৎ চুচড়ানিবাসিনঃ ।--সং চং। 

(১৬ জুলাই ১৮৩৬ । ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

সম্পাদক মহাশয় কিয়দিবস গত হইল মহামহিম ধন্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্লীলহ্রযুত 

ডি সি স্মিথ সাহেব সছ্িচারাধিপতির বিশেষানুধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় বালনে 

এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন 
মাস হইল উক্ত শ্রযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীমূত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যুত শনাথ 
সোমদ্দার স্বিচক্ষণ সঙ্জন স্বধশ্মপরায়ণ মহাশয়দ্ধয়ের অধ্যায়নাচকুলাাথে এতঙ্ পাঠশালার 

শিক্ষক পদাভিষিক্ত কগগিয়। এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। ভাহাতে তদবধি ইহারদিগেখ 

বিচক্ষণতা ও শ্বধন্মপরিপালকত। ও পরিআমের আতিশয্যত। আবণে অন্মদ্দেশীয় ধন্মান্য 

মহাশয়েব। স্বং বালকগণে তন্তং সম্রিধানে সমপণ করাতে অপুন। পঞ্চবিংখতি জন 

ছাত্রেবও অধিক সমাগম হইয়াছে'** | 

( ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ | ১৭ ঠেবশাখ ১২৪৫ ) 

বিবেণার স্কল।--প্রভাকর পত্রদ্ধার| অবগত হইলাম যে শামুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযু 
(মাহন সেন প্রান হীন বালকদিগের শিক্ষার্গ এক পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন ।--হরকরা। 

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জাষ্ঠ ১২৪৬) 

মতেশপুবে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন ।- আমর! শুনি! পরমাহলাদিত হইলাম থে 
হুগলি জিলার অন্তঃপাঁতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়ের। এক চাদ| করিয়ছেন ভাহ। 

বারএআরি পুজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঙ্গবেজী বিদ্যালয় স্থ/পনার্থ। ভারতবর্ধীয় 

লোকেরদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা প্রাপণার্থ থে অত্যন্ত মাকাক্ষা তাহার এই এক চিন্ 
নষ্ট হইতেছে ।-_জ্ঞানানেষণ। ২২ মে। 

চ 



৫৮ সাল পত্রে গগন পপর জু থ। 

( ১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬) 

ইঙ্গরেজী পাঠশালা! স্থাপন ।--জিল। হুগলির অস্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি 

জমীদার মহাশয়ের এ স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা! স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন এঁ 
বিদ্যালয়ের তাবদ্ধায় তাহারাহ নির্বাহ করিবেন। 

( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১1 ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 

আমর। উত্তস্থানের এক 'মাত্বীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বর্ধমানে শ্রীযুত 

মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বদ্ধমানের 

প্রীযূত জজসাহেবের যেস্ানে বিচার গৃহ নিশ্বাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট 

শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে 
বিদ্যালয় নিশ্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং 
স্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক। শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব 

ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্ত২ বিদ্য। শিক্ষাদেওনহেতু ও মৌলবা 

এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্ত ছুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম 

হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপত্রে এতন্নগরের প্রায় ৬ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বর্দঘমান 

নগরে যে২ সাহেবলৌক বাস করেন তাহারদের তীবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে 

এবং সকলেই আন্মকুল্য করিবেন এমত গতিক বটে বদ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত 
চর্চ। ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য ছুই 

এক বিদ/লয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্ত 
তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অন্তরাগ নাই অন্য স্কুলে যদিও 
উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং 

কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কৌোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে 
এবং সকলেরই অনুরাগ আছে স্থতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।- সং কৌং। 

(২২ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 

আমরা বিশ্বাসযোগা ব্যক্তিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা 

মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে । উক্ত পাঠশালা কেবল সাধারণ 
লোকের কৃপাদ্বধার চলিবেক এবং তজ্জন্ত চাদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা 

অত্যন্ত আনন্দচিত্তে অন্মদাদির পাঠকবগকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ 

করিবার যোগা স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা 

পাঠ গ্রাঞ্ধ হইবেন তাহা অস্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম 

কেবল এই শ্রুত হওয়া গিয়াছে খে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্জরেজী বাঙ্গল৷ ও পারশ্ত ভাষায় 

ছাত্রগণেরা বিদ্যা গ্রাঞ্ধ হইবেন এ জিপায় কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্ট কর্তৃক এক 



শিক্ষা ৫৯ 

কমিটি রচন! হইয়াছে এবং তাহারা স্বেচ্ছাপূর্বক এ কম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন 

আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক এবং এই বৃহৎ দৃষ্টাস্ত যাহা 

এ জিলাস্থ প্রধান২ লোককতৃ্ক রচনা হইয়াছে তাহা অন্তান্ত লোকের। মনোনীত 
করিয়া তাহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন ।__জ্ঞানান্বেষণ। 

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ | ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 

বর্ধমানের মহারাজা ।-_-মেদিনীপুরে যে ইজরেজী পাঠশাল। স্থাপিত হইবার 

কল্প আছে তাহার উাদাতে বদ্ধমানের মহারাজা অতিদানশো গুতাপূর্ব সহজ মৃদ্র। 

প্রদান করিয়াছেন। এই বার্তা প্রকাশকবণেতে আমারদের পরমাহলাদ জন্মিল। 

এবং গত বৎসরে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ বদ্দমানের বিদ্যালয় স্থাপনাথও ১৫০০ টাক। 
প্রদান করিয়াছেন এতপ্তিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারশ্ ৭ বাঙ্গল। ভাষাভাসার্থ যে 

বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় বায়েতে এক ক্ষুদ্র ইঙ্গরেজী পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন । 

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ২৩ মাঘ ১২৩৮) 

শাশ্িপুরের আকাদিমি।__-"'বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষী শ্রযুত বাব গোগীমোহন 

চট্টোপাধ্যায়কতাক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহ স্থাপিত হইয়াছে এবং 

এ বাবু তাহার অধ্ক্ষও হইয়াছেন । এ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যপধ্যন্ত ৭৮ জন 
বালক পূর্বাহ্ছে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্ছের পাচ ঘণ্টাপধান্থ প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার 

পৌর্বাপধা এবং উত্তম ধারামুসাবে বিদ্যাশিক্ষ। করিতেছে |... বিদ্যালয় উক্ত বাবুব 

খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে । ন্মপর শ্রীমুত জজ এদার্ড 

মলিম্স সাহেব এ পাঠাশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বংসরে দুইবার বালকেরদের 

পবীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন: কোঞ্চিদ্পণ গ্রাতিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শান্ঠিপুর 

১৮৩২ সাল ২৯ জাচ্ছয়ারি। 

(২৮ জান্য়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩) 

এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।-__সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযূত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 

বাটীন্তে শাস্তিপুরবাসি শ্রীযুূত বাবু মতিলাল রায় এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্বাপন 
করিয়াছেন এ বিদ্যালয়ে বন্ৃতর ছাত্রেরা উত্তমবূপ শিক্ষিত হইতেছেন। 

(১ মার্চ ১৮৩৪ | ১৯ ফাস্কন ১২৪৭) 

মুরশিদাব'দে ইঙ্গলগ্ডীয় পাঠশাল1 |-_জ্ঞানান্গেষণ পত্রের দ্বার অবগত হওয়া গেল 
ঘে ষুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইক্গরেজী ভামার অধ্যয়ন আরস্ত হইয়াছে । এই 

নিয়মের মূল শ্রীদূত কাপ্ঠান খোসঁবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ 



ও হগখাদ পত্রে সেকাত্নেক কথা 

কমিটিতে ছুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন । তাহাতে অনেক 
ব্যক্তি তৎকর্াকাজ্জায় উপস্থিত হন কিন্ত কালেজের ছুই জন ছাত্র তৎকর্দদে মনোনীত 
হইয়া এইক্ষণে কলিকাত। হইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন। 

(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭। ১৩কান্তিক ১২৪৪) 

মুরশিদাবাদের নৃতন পাঠশালা ।-শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।-'.কএক সপ্তাহ 
হইল বহরমপুরে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল 

সাহেবের বাটাতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্ত মহাশয়ের একজ্র হইয়া সয়দাবাদের 

নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি 

আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্য কার্যাও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন 

কিন্ধ এই পর্যন্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জনার্থ সামান্রূপণ কোন উপায় ছিল না 

অতএব এ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক 

আছে। তত্প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের এইক্ষণে যে পধ্যস্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক 

বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবুত্ব হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানছ্বার৷ শিশুরদের 

বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপধ্যস্ত সাহায্য করিয়াছেন তর্যষ্টে কোন্ ব্যক্তির আহ্লাদ ন। 

জন্মে। এই বিষয়ে ৬প্রাপ্ত রান্জা হরিনাথ রায়েব পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কষ্ণনাথ রায় 
স্বীয সত্বদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন স্থৃতরাং ত্বাহার নিতান্ত এমত বোধ হইয়াছে যে আপনারদের 

দেশীয় বালকেরদিগকে এ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে । 

অপর এ বিদ্যালয়ের কার্ধা রক্ষণাবেক্ষণাথ সভাতে নানা নিয়মকরণ পূর্বক এই 

স্থির হইল যে কেবল ইজরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে । এবং ছাত্রেরদের 
স্বং জাতীয় ধন্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। শ্রীযুত ইয়ার্ট সাহেব অর্থাৎ 

যিনি বহুকালাবধি বারাণলীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্থলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন 

এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্ধযারস্ হইবে । এই মহাব্যাপারে 
চাদায় দানকর্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল। 

শ্রীযুত বাবু কুমার কষ্ণনাথ রায় তত 

শ্রযূত বাবু নরসিংহ রায় রর নিও 

শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সান্যাল রি নুনু 

শ্রীযুত বাবু প্রাণরুষণ ৰ সানু 
শ্রীধৃত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রি ২৫০ 

শ্ীযৃত বাবু পুলীন বিহারী এ নূর 

শীযুত বাবু রায় হরি সিংহ ৪ 



ঠ 
চাষ । 

শ্রযুত বাবু রায় মহেশচন্দ্র 

শীযূত বাবু জগমোহন মহাত্মা 

শ্রধুত বাবু মহিমান গোস্বামী 

শ্রীযূত বাবু বিহারীলাল 
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ রায় ৃ 

শ্রীযুত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী 
শ্রীযূত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীধুত বাবু দয়াবাম চৌধুরী 
শ্রীযূত বাবু কালা্ঠাদ কাটমা 
শ্বীধূত বাবু রাধানাথ শীল 

শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর সেন 

শীযুত বাবু রমানাথ মজুমদার 

শ্লীযুত মুনসী ইজরুদ্দিন 

শ্লীযূত বাবু নৌনিধি দাস 
শ্রীযূত বাবু রাধাকান্ত ভট্টাচাধ্য 
শ্রিযূত বাবু রামলোচন ভট্রাচাধা 

শ্ীযূত বাৰু শিবপ্রসাদ সরকার 

শ্বযুত বাবু রামরুষ্ প্রামাণিক ৮* 

শ্রীযুত বাবু উমানাথ সরকার 

শ্রীযৃত বাবু রুষ্ণনাথ 
শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় 

শ্রীযুত বাবু খোসাল চন্দ্র 

শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ রাম 
শ্ীযুত বাবু রুষ্ঃচন্দ্র 

শ্ীধূত বাবু মথুর হালদার 

শ্ীযুূত বাবু মহানন্দ রায় 

শ্ীযুূত বাবু গোপীনাথ সেন 

শ্রীযুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র 

শ্রযুত জাল বাবু 

কোম্পানির টাকা 

৬১ 

১৩৬ 

৬৪৯৩৪ 



ই বাদে পাত্রে সেক্ারেনল্র কথা 

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

রুষ্$নগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশাল। ।-_কৃষ্জনগরের ইঙ্গরেজী 

স্কুল অর্থাৎ উঙ্গরেজী পাঠশাল! স্থাপিতকরণের তাৎপধ্য এই যে এই গ্রামের এবং 
জিলার সকল লোককে ভালবূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য । 

অধ্যায় প্রকরণ । 

(১)১। ইঙ্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখ! এবং বাক্য সকল যোগ করা । 
২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি। 

৩। হিষ্রোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্থ বাঙ্গাল। 

দেশে একত্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ। 

(২) ৪। কালেক্টর সাহেব অথবা এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কূলের খাজঞ্চি 
হইবেন। 

৫। যদ্যপিন্তাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়! যাইবেক তাহাতে, টিচর অর্থাৎ 

শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক। 

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক এবং এতদ্দেশীয় আমলাগণ 

এবং অন্যান্ত লোককে মিনতিপূর্বক জানান যাইবেক যে তাহার! স্কুলের পুঁজির জন্য 

তাহার! কিছু২ টাক। প্রদান করুন । 

(৩) ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোল। থাকিবে অথাৎ খ্রীষ্টীয়ান কি হিন্দু কি 

মুসলমান। 

৮। সকণ ছাত্রবর্গ অথাৎ সকল পড়য়াবাতিরেক হিন্ুলোক অন্ত ছাত্রবর্গকে বিদ্ধা৷ 

শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতর্দেশীয় হিন্দু ছাজ্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে 

হইবেক। 

৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ 

মাস অস্তর এন্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি। 

(২৮ জুলাই ১৮৩৮ । ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫) 

আন্দুল গ্রামে নৃতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা ।-_বর্তমান বধের ১১ জুলাই বুধবার 
বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্থখোদ্যান 

নামক স্থানের গৃহে এ আন্দুল এবং তরিকটবর্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি 

গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহ। সভা করিয়াছিলেন । এঁ 

সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যম্ুসারে শতাধিক সন্বান্ত সভ্যের 

সমাগম হইয়াছিল এবং এ সভাতে "শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত 



শক্ষ। ৬৩ 

বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাছুর সভাপতিত্ব পদে 

অভিষিক্ত [ হইলেন ]... 

সভাপতি কনক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ।-_অস্মদাদ্দির বাস স্থান 
এই আন্দুল গ্রাম যদিস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাতাপক্ন 
হইয়াছে এস্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বু দানাদি সদনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত 
বিদ্যার চচ্চাতে অন্থান্ত অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পূর্বব কালে 

এস্থলে ৬তৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্রাচারধা মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তখ! ৬রামগোপাল 

তর্ক পঞ্কানন ভদ্টাচাধ্য ৬কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাষ ৬ সাতুরাম তরকভূষণ ভট্টাচাধ্য 

এবঞ্ ৬রামমোহন বিদ্য। বাচম্পতি ভট্টাচাধ্যপ্রভৃতি প্ডিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের 

তুল্য সপস্বতীপুন্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবন্বীপতুল্য দক্ষিণ 
নবন্ধবীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাহারা ন্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক 
পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তীহারদিগের নাম এই সাস্থ সকলেই অনুভূত 
আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্তমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পগ্ডিত 

মহাশয় গণ যাহার। আছেন কাল সহকারে পূর্ববাপেক্ষা শাস্ত্রাভ্যাসের নানতা এবং পঞ্ডিতবগের 

সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদ প্রমোদের খর্বতা তথ। তন্বারা পণ্ডিত মহাশয় দিগের 

উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এব অজ্ঞগণের প্রবণতা ক্রমে হইতেছে । অধিকন্ত ইংরাজি 

বিদ্যাভ্যাসের এস্থণে পূর্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্ধ এ বিধ। শিক্ষার চচ্চ। ইদানীং প্রায় 
সর্বত্রই হইয়াছে মন্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদা। শিক্ষা ন! করাতে 

শজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া সমবত্ম অদৃষ্টিহেতুক কুপথা বলম্বী হইতেছে । 

অদ্যকার এই সভা হওনের তাৎপর্য এই যে সংস্কত এব ইংপান্থী বিদ্যায় 

এস্বলে উত্তমরূপে অঙ্গশীলন হয় তদ্বিশেষঃ সম্ভোষ পূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি 

যনোধোগী হইয়া আবণ করুন ষে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্য। অতি প্রাচীন! পববাণী কোন 

দেশডাষ। নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব জবনাধিকারে হিন্টুদিগের কেবল পরমার্থ 
প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কাধ্যে ব্যবহাধ্য। ছিলেন ন। পারশ্য বিদ্য। সমাদৃত। ছিলেন 
এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কতাঙগযায়িনা 

বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্ধ্য প্রচলিভাজ। হইয়াছে কিন্তু এ বঙজ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে 
লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাধি সংস্কৃত বিদ্যায় বুযুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না তদথে 

স্থতরাং সংস্কৃত বিদ্যা ভ্যাসের প্রয়োজন হইল । দ্বিতীক্ন ইংরাজি বিদ্যা বণ্তমান রাজভাষা 

অণকরী পরমহিতকারিশা অথহীন ভদ্রলোকের সছুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি 

৪ প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদ্দির হেতু সর্ব সাধারণ পক্ষে দয়! সভ্যতা জান সাহসার্দি 

বুদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়। মিথ্যা কলহ পরনিন্দ| পর দ্বেষাদি বারণের কারণ 

ইত্যাদি অশেষ গ্রণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্তকতা হইতেছে 



৬৪ সওন্বাদ পত্রে সেক্যাব্লেন্ শ্রথা 

কিন্ত এ বিদ্যাদ্বয় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিন। কি 

প্রকারে সম্ভব হয় এবং এঁ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে 

হইতে পারে না যদিস্যাৎ এই সভায় ঈদৃশ ধনিগণ আছেন যাহারা দ্বীয় পৃথক 
উদ্যোগে অর্থবায় দ্বার। এ কর্শ নির্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের 
উৎ্সাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষতঃ সকলের একত্র এক বাক্য এক্য দ্বারা যে অপূর্ব 

ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ 
সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যান্ুসারে উদ্যোগ করণে অংশা 

হইবেন। পরন্ধ উক্ত মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাঞ্জকে অগণ্য 

ধন্যবাদ দিলেন ।:"- 

৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই 

স্থির হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাওুলেখ্য মহারাজ রাজ- 

নারায়ণ বাহাছুর ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রস্তত হয় এবং হীরারাম তর্ক- 

সরস্বতী ও চন্দ্রশেখস বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারাপণ করা যায় ঘে এ পাওুলেখ্য সংশোধন 
করণাথে উপযুক্ত পগ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্িখিত দ্বাদশ ব্যক্তি 

মনোনীত হইলেন ভাঁছ্শেষঃ হীরারাম তরকসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও 

রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন ও আনন্দচন্দ্র তকচুড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ও ঈশ্বরচন্দ্র 
তর্কবাচস্পত্তি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্ায়ালঙ্ক'র ও নবকুমার বিদ্যারত্ব ও 

মদনমোহন (খরোমণি ও রামনারায়ণ তর্কবাগীশ ও পার্বতীচরণ তর্কালঙ্কার |... 

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৪৬) 

বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশালা ।--গত খনিবার ১৩ তারিখের অপরা্ছে বারাসত 

গ্রামে ও নিকটব্ি অতিমান্ত কএক জন মহাশয় এ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ 

এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিষুক্ত করণার্থ এ স্থানীয় শ্রযুক্ত রায় প্রাণকুষ্ণ মিত্রের 

বাটাতে এক সভা। হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন। 

প্রীধুত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচাধ্য শ্রীযুত বলদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দেবনাথ ভট্টাচাধ্য 

শ্রযুত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত। শরযুত বাবু আনন্দচন্্র চাটুর্ধে শ্রীযুত কাশীনাথ চাটুষ্যে 

হরিনাথ বাড়ুষ্যে শ্রযূত গিরিশচন্দ্র বাড়ুষ্যে শ্রযুত বেণীমাধব চাটুষ্যে শ্রীযৃত কৈলাসচন্্ 
চাটুষ্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুষ্যে শ্রীযুত ভুবনচন্ত্র চাটুষ্ে 

গ্রযুত চতুতূ্জ চাটুর্ধ্য শ্রীযুত শ্বামাচরণ বাড়্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুধ। শ্রীযুত রামকমল 

গুপ্ত প্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্ীযূত মাঁণিকচন্জ্র গুপ্ত শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র প গ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত 
প্ীযুত উদয়চজ্জ ঘোষ শ্রীযূত রাজকৃষ্ণ মিত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রাযুত হরিশ্ভ্দ্র সিংহ 
শ্রীযুত মহেশচজ্জ মিত্র গ্রুত ভোলানাথ বস্থ এবং প্রীধুত গৌরমোহন বস্থ। 



শিক্ষা ৬৫ 

তাহাতে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্ত্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুণের 
পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল ষে 

শ্রযুত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি সভাপতি হন পরে প্রীযুত বাবু শ্ামটাদ বীডুযোর 
প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌঁষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা! নিবাসি 
মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাহারা সাধারণ কমিটির অধীনে 

বিদ্যালয়ের তাবদ্বাপার নির্বাহ করেন। 

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুণের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকভায় 
এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাওুলেখা এই জিলার জাইণ্ট মাজিস্ব্েট 
সাহেবের নিকট অর্পণ কর] যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এমত প্রাথন। করা 

যায়। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রের প্রশ্তাবে ও বাবু গিরীশচন্ত্র গুপ্তের পোষকতায় এই স্থির হইল 
যেএ আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্তামাচরণ বীডুয্যে ও শীযুত উদয়চন্দ্র খোষের দ্বারা ইজরেজী 
ভাষাতে লিখিত হয়। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে দয়ালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় এই স্থির ₹ইল যে 
এই বিদ্যাপয়ের অন্তঃপাতি বারাসত নিবাসি মহাশয়ের এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে 

উপস্থিত হন এবং নিদিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহ শ্রীযুত সাহেবের নিকট অর্পণ কর। 

যায়। তৎপরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের 

সম্মতি হইল এবং ঈযুত সভাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণানস্তর স্বন্বাবাসে প্রস্থান 
করিলেন। রায় ৫মোহনলাল মিজ্র। নবীনচন্ত্র মিত্র সেক্রেটরী । 

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আধা ১২৪৬) 

্রযুকত দেওয়ান রামকমল সেন মৃর্জাপুর গমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্মকারক্দিগের 

সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহ1 মহৎ উপকারজনক হইয়াছে । 

এতদ্দেশীয় মুর্খদিগের মৌর্থাবস্থহইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং স্থখ হইবার জন্ত উক্ত বাবু.যে 
এমত যত্ব পাইতেছেন ইহা! অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমর! শ্রবণ করিলাম যে এই 

বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের এক জন স্থশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন । 

চতুষ্পাঠী 
(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮) 

নৃতন চতুষ্পাঠী।--হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদান তর্করত্ব ভট্টাচার্য মহাশয় 
এতরগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌধাবধি নৃ্তন চতুষ্পাঠী নির্দাপপূর্ববক স্তায়াদিশাস্ত্রাধ্যা- 
পনারম্ত করিয়াছেন ভট্টাচার্ধ্য মহাশয্প মহাবংশগ্রস্থত অতিথ্যাতাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান 

২--৯ ] 



৬৬ সংক্দ পত্রে সৈকাবেব্র কথা, 

ইহারদিগের পরার শাস্তরব্যবসামী ও বিলক্ষণ যশস্থী ঘদ্যপি ইনি নবা বটেন কিন্ত 
তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহা বহু পণ্তিতাজ্ান্থসারে আমর। অহলাদিত হইয়! প্রকাশ করিতেছি 

এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্বিক ধার্টিক ধনি মহাশয়ের! অবস্তাই সন্তোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য্য 

বিলক্ষণরূপে যাহাতে বাবসায় করিতে পারেন তদ্বিযয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক 
ভট্টাচাধ্য মহাশয় উপাসনাশূন্ত কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অনুরোধ করি কর্্মশীল 
মহাশয়ের। কণ্ম উপস্থিতসময়ে ভট্টাচার্যাকে কেহ বিস্বত না হন। 

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভান্র ১২৩৯) 

নুতন চতুষ্পাঠী ।-_-আমর। আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত প্রীধর শিরোমণি 

ভট্টাচাধ্য মহাশয় স্থপগ্ডিত নান শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পা্ডত্য 

প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতৃষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ 
শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারস্ত হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ 

করিয়াছিলেন এবং এ নিমস্ত্রিত পণ্তিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মনান্বিত করিয়াছেন ইহাতে 
তাহারা সন্তষ্ট হইয়াছেন। আমর! শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল &ঁ ভষ্াচার্যের 

চতুষ্পাঠী নিম্মাণাদির তাবৎ বায়ের আম্মকুল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্তকমতে 

করিবেন কেননা কথিত আছে । বিনাশ্রয়ং ন জীবস্তি পপ্তিতাবনিতালতাঃ।-__সং চং। 

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যষ্ট ১২৪৩) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-..প্রায় ছুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা 

মহানগরে আসিয়৷ কতকগুললীন ধনি লোকের সাহাধাঘ্বার। মোং হাতির বাগানে একখান 

চতৃষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না৷ পারি এমত অভিপ্রায়ে অনেকে একত্র 
হইয়। নিত্য নৃতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন 

স্টায়শান্ত্াধ্যায়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঘষে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়! 

দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্বোপরি স্থখোদিতা যে এক 

কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিরূপে গুরু 

হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুষ 
শব দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে তত্প্রমাণ পুণ্যোমহাত্রক্ষসমূহ জুষ্ট ইতি ভট্টৌ। তৃতীয় ব্যক্তি 
কহেন যদ্যপি এ কবিতাখোনকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধ 
কবিত। ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাহারধিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে, 
অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট ভাবদ্বৃত্তাস্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে 
তাহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ । কস্চিৎ কুমার- 
হষ্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্জ নৈধিণ; | 



শিক্ষা ৬৭ 

ত্রীশিক্ষা 

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 

বঙ্গদূতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তংসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ 

লিখিতেছি সঙ্গ তাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়ের! বিবেচন। করিবেন । 

এই আন্দোলন অনেক দিনপর্ধাস্ত হইতেছে কিন্ত গুহার ইঠ্টানিষ্ট বিবেচনাবাতিরেকে 

প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তিব উপদেশকরণ অন্পযুক্ত ত্প্রযুক্ত অন্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহ! 

তাহা লিখি । 

স্্রীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন 
শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে ন।। 

উত্তর । সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবজিত দেশ বিশ্বনিশ্মাতা নিশ্দাণ 
করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও 

আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন ন৷ হওনের সম্ভাবন! হয়। 

এবং কেবল বাঙ্গল1 কথ ফল! বানান আন্ব আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই থে তাবৎ জ্ঞান 

অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব বৃত্তান্ত জান অথবা অন্ত২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ 

উন্মন্তপ্রলাপ মাত্র । যেহেতৃক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাপ্ডক 

কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যান্ুন্দর ও রসমঞ্জনীপ্রভূতি যে ভাষাগ্রস্ত আছে তাহ। পাঠ 
করিয়া! যে বিদা! বৃদ্ধি হয় স্বীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচর্ধ্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা 
কর্তবা সে বিদ্যার লোপ হয়। 

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারত প্রভৃতি পাচালি গ্রন্থ যে আছে 

অক্ষর পরিচয়বাতিরেকে সে সকলের অঙ্গশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে 

যথার্থ কিন্ত রামায়ণ ও ভারতের মধ যে সারাংশ আছে তাহ ভাষ! করিয়া ভাষাতে প্রকাশ 

করিতে কদাচ পারেন নাই তবে গল্পমান্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহ! উপন্তাসের মত এত্দেশে 

আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন । 

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবের! স্ব২ ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন 

এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাণুশ ব্যবহারকরণে কি দোষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে 
তথপ্রযুক তাহারদের উচিত হয় যে তদ্ধিষয়ক পুস্তকান্ুশীলনছ্ধার! ইউরোপীয় নারীগণের 
বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক 

আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবল। হইতে পারেন। 

তবে যদি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে 



৬৮ সগবাদ পাত্রে সেক্াবেলেত্র কথা 

পারে কিন্ধ সে অতিদুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ফড়দর্শন 
যাহ! প্রায় ইদানীস্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না। 

ইহার প্রমাণ অন্তত্র অম্বেষণকরার আবশ্তকত! নাই পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই 

হহার প্রমাণ যেহেতৃক তৎপজ প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও যত্বপত্বের তত্ব 

করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়া কামিনীরা যে কামনা! পূরণ 

করিবেন এ ছুরাশামান্ত্। 

অপর মিসিনরি সাহেবের! গ্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিকা পাঠশালা 

করিয়া বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ববক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্টা বৈরাগি বালিকারদের 

বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা 

বানানপর্য্্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর 

বন্ধনের স্তায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথব তীাহারদের 

প্রেরণাতে প্রাণপণপর্ধ্স্ত প্রযত্র কর। হয় তবে ইচ্ছান্থুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক 

না কিন্ত ইহাতে ই সভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং 
বিস্তরেণ। 

(২০ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভাদ্র ১২৩৮) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সুহদ্বরেষু ।...আমি হিন্দু আপনি খ্রীর্রীয়ান এ নিমিত্তে 
অন্মদাদির ধর্মবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলগ্বন করি 

ন। বরং চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া! থাকি সংগ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক 

কএক সপ্তাহ অবধি বাদান্থবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮২ সংখ্যক দর্পণে অতি- 

মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আধষাট়ীয় চত্দ্রিকাতে ও ২৫ আধাঢ়ের প্রভাকরেতে 

তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রত্বমসম্পাদক মহাশয়ের যে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া 

অতান্ত বিস্মিত হইলাম... । 

প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা না 

লিখিয়া কেবল সহত্র বমরপধ্যন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুর! স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস 

করাইবেক ন! এমত লিখিয়। মহাশয় সহআ্র বৎসর জিবীত থাকিয়। প্রার্থনা করুন ইত্যাদি 
কতকগুলিন রাগান্ধের ন্তায় লিখিয়াছেন সে কথার অন্ুত্তরই উত্তর । 

অপর চক্জ্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং 

নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিম্কু বিদ্যাসিন্ধুর বারিকণা 
পতন বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিচ্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষপাদি নানা 
প্রমাণ লিখিয়! সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপি তিনি কোন শাস্ের প্রমাণ পাইতেন 

তবে নিশ্চয় বুঝি ( বোধ হইতেছে ) এমত ন! লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে 



শিক্ষা ৬৯ 

আমার বোধ হইতেছে ষে নিষেধ বচন ন! পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তীহার 

এ অন্থমান যে তাহা! এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্বে একবার ব্রহ্ষদভাতে তবলার চাটা 
শুনিয়৷ জবন বাদ্যকর থাক! অঙ্থমান করিয়াছিলেন এও তদ্রপ জানিবেন। 

আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধায়নেরি ব! প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর । দীক্ষা- 

বিষয়ে তস্ত্রে লেখে যে। | 
স্কিয়োদীক্ষা। শুভাপ্রোক্তা মাতৃশ্চাষ্ট গুণা:ম্বতাঃ | 
মন্্তন্ত্রার্থপাঠজ্ঞা সধব! পূজনেরতাঁ। 

এৰঞ্জ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে। 

তন্মাদাদৌ স্বয়ং কুধ্যাত গুরুং বা কারয়েছ ধ:। 
পত্বীং ৰা সডগুণোপেতাং পুত্রং বা জান সংযুতং। 

ইত্যাদি অতএব চক্দ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞান্। যে স্পীলোক যদাপি 

শাস্্াভাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রতন্ত্ার্থ পাঠজা হইতে পারে আর আমারদের 

হিন্দুর ধর্খে ( সম্ীকোধর্দমাচরেৎ ) ইতাদি বচনান্ুসারেই সমুদয় যাগধজ্ঞ ক্রিয়া ধর্শ্পত্ী- 

বাতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদাপি মূর্খ! হয় তবে কিরূপ শআৌতস্মার্ত যাজ্িকী ক্রিয়া নির্ববাহ হয় 
এই সকল প্রমাণাস্ুসাবে মহ্থারাষ্্রাদি হিন্দুপ্রধানক স্থানে স্ত্রীলোক সংস্কত বিদ্যাভাস 
করিয়া থাকে এবং মহারাষ্ট্রায় অতিউমরাও লোকেও আপন ধন্ম পত্বীকে স্বচ্ছন্দ 

জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদ্দি স্ত্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের 

নিষেধ বচন চত্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর 

যে তিনি লেখেন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম ইহা কে না ম্বীকার করেন 
বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘুচে বরং স্বীরদিগের এই ধর্শ ইত্যাকারক দুষ্ট জ্ঞান 
হইয়া তদ্বিষয়ে আত্যস্তিকী শ্রদ্ধা! জন্মিবার সম্ভাবনা । 

প্রভাকরপ্রকাশক মহাশরও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের সায় 

কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমান্র 

আমরা করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়ছ্বয় লেখেন যে রাণী ভবানী- 

প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্তব্য কশ্খম করিয়াছিলেন এমত বল! যায় হায় 

বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহ্ল্যা বাইগ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রপ বিবেচক 

না থাকাতেই এমত অকর্তব্য কণ্দ হইয়াছে । 
আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার 

চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খৃষ্টায়ান 

ধঙ্মে ৭৮ পতিকরাতে দোষ না থাকাতেই করিয়! থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ 

থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবত্তী বিবীদিগের হইতে এমত গর্থ্য কর্ম হইত না। আর 
দেখুন সামান্ততঃ জীবহুত্যাকরণ মন্গুষযোর পাপজনক যজ্েতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 



৭০ 

সওন্াল পত্রে সেক্ষা তলব কথা 

মহাশয়ের! পশুহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাঙ্মণের মদ্যপান সর্বথ! নিষেধ যেহ্তেক 

শাস্ত্রে লেখে ব্রাহ্মণো নচহস্তবাঃ স্থরাপেয়া নচদ্বিজৈঃ। ইত্যাদি তবে সৌন্রামণি 
যাগপ্রভৃতিতে ব্রাক্মণেরা স্থরাপান করিয়া! থাকেন তাহাতে কি তীহারা মহাপাতকী 

হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল 
নিষিদ্ধ কর্ম ঘদ্রপ বিশেষ বিধিঘ্বারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়ের করিয়া থাকেন 
তন্্রপ ইউরোপীয় বিবীরা এক পতি মরণানস্তর অন্য পতি করিয়া থাকেন। তাহ! 
বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপর্তি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দুশান্ত্রে তাহার 
নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদ্গকে হিন্দু শাস্তাভ্যাসকরণেতে 
কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অন্ুচিত। 

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীর! পড়িবেন তথায তিনি 
রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক ছুইবার গমন করিবেন। এ কেবল 
কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেয়া যায় কিন্তু এতদ্রপ পরীক্ষা 
লওয়াতে শেষে তাহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাখক প্রোঢান্ত্রীকে 
পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই। যেপর্ধযস্ত বয়স্থা না হয় সেপর্যান্ত দোষসম্ভাবনা 
নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকীশক তাহা বুঝিতে না 
পারিয়৷ এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া 
মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্তু এমত কুকম্খ কেহ করিবেন ন। যে আপন যুবতীকে সাধারণ 
পাঠশালায় পাঠাইয়! প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্ধা পূর্ণ করিবেন তবে যে এ ছুরাশা সে 
তাহার আকাশতর প্রমূলের স্ায়। 

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় 'এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্গনাকে 

বারাজনা করা তবে যাহার অন্তঃকরণে যে ভাৰ সে সর্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। 
সম্পাদক মহাশয় এই পত্র বাহুল্য বলিয়। অবহেল। না করিয়া দর্পণে স্থান দিয়! প্রভাকর- 
প্রকাশকের শাস্তি জন্মাইবেন নতুবা তিনি কোথ! জানি শাস্তি পান অলমধিক নিবেদন 
মিতি তাং ২৫ জুলাই মাসম্য। কস্থচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকন্য। 

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮) 

নৃতন বালিক! বিদ্যালয় ।-_আমরা শুনিতেছি ঘে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের 
এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্তে শ্রীযুক্ত রিবেরণ্ড মেকফরসন সাহেব 
এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকারদের পাঠ জন্ত বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত 

হইয়াছে ।- সং কৌং। 

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১* পৌষ ১২৩৮) 

ফিমেল সেন্ত্রেল স্থূল ।--গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১* দশ ঘণ্টার সময়ে 



শিক্ষা ৭১ 

বালিকার্দিগের পাঠারস্ত হইল এবং রেবরেগু রাইকার্ড সাহেবকতৃণ্ক পরীক্ষা নীত হইলে 

তদ্দিদৃক্ট অনেক মান্য! বিবি ও এর্চডিকন্ কারী সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ 

বাহাদুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্ত হওনানস্তর উপরিস্থ ঘরে “ফেন্দী এর্টিকেল” ক্রয় 
করিয়া সকলে সম্থানে প্রস্থান করিলেন । 

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪ ) 

আমরা আহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে ও সর্বসাধুরণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদোশীয় 
কতিপয় সমৃদ্ধ স্ুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় 

এই যে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং 

দেশস্থ লোকের! যদনুযায়ি কর করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাহারদিগের নিমিত্ত 

সর্বকর্তা পরমেশ্বর স্থখের স্ষ্টি করিয়াছেন এ সকল নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইবেক 

আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কাধ্য এই যে এতদ্দেশীয় 

সন্তাস্ত স্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাঙ্গণদিগের কুপরামর্শেতে 
শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও 
বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর 
মল্লিক ন্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ হিন্দু কালেজের স্থশিক্ষিত সাহাসক 

যুবগণ ধাহারা দোষের আকরন্থদ্ধ উৎপাটন করিতে চাহেন ত্তাহারদিগের ন্তায় 

নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথব। রাজা রামমোহন রায়ের 

শিষাগণ ধাহারা লাহস গোপন রাখিয়া অতাস্ত সাবধানে চলে তাহারদিগের সঙ্গেও 

তুল্যাম্পদ্ধ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি এ বাবুর! জগতের আমূল কোমপস্বভাব 

্বন্দরীদিগের স্থুশিক্ষার হ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাহারদিগের নিকট 

উত্তরকালীন লোকেরদের রুতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি 

এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন 

কিন্ত এ বাবু দ্বয়ের ইহা স্মরণ করিতে হুইবেক যে উপরুত লোকের নিকট সংকর্দের 

পারিতোষিক না পাইলেও মন তাহারদিগকে পারিতোবিক দ্রিবেন কেননা যে দেশের 

লোকের মুখ তাপ্রযুক্ত অন্তকৃত উপকারবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাহারদিগের উপকারকর্ছা 

আপন মনেতেই সন্ধষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত 

তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহা অবপ্ত কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও 

প্যুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্শসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্ম্মদভা কেবল 
এক হলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ 
করেন অতএব তাহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা 

প্রতিপালন করিবেন তাহ! হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত মূর্থতার শৃঙ্ঘল হইতে 

মুক্ত করিতে পারিবেন ।--জানাম্বেবণ। 



ণ্ দাগ্বাদ পত্রে সেক্ান্সে কথা 

(৩ মাচ ১৮৩৮। ২১ ফাস্তুন ১২৪৪) 

শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।--গত কএক বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় 
পুরুষেরগের যেরূপ বিদ্যাঙ্ছুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংগ্রদায় আহলাদিত 

হহীতে পারেন এবং দেশহিতৈষি মহাশয়ের! যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ 

করি যে আরো বিদ্যার মহান্থশীলন হইতে পারিবে । কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত 

হইলাম যে স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে ভাদৃশ মনোযোগ করেন না। কএক 
জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রী লোকেরদের বিদা শিক্ষার্থে পাঠশালা 

স্থাপনার্থ উদ্যে।গী হইয়াছেন কিন্ত দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিক৷ 
বস্ত্র ও অন্তান্ত পারিতোধিকের নিমিত্ত তাহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্ত অন্যান 

স্থানে তাহারদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে । 
ভারতবর্ষ সভা হওনার্৫থ বিবেচন। করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে। ঘযদ্যপি 

পুরুষেরদের সঙ্গেং স্ত্রীরদিগকে বিদ্য। শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌঠব হওনের 

অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্বকালেই পুরুষের! স্ত্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহ! 

যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকের যদি সম্পূর্ণপূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে 
সর্বতোভাবে সভ্যত। গ্রাপ্ত হইতে পারেন। 

যে সময়ে লোকের! দিবা রাত্রি গণ্গোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি 
নান। আশু পন্ভোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু এ সকল 

অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার এঁক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
সমান মানসিক অন্ধকার । কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন 

তাহারা অবস্থাই উচ্চ ও উত্তম কার্যে রত হইবেন। বাণিজ্য ব! বিদ্যার্থ তাহারা ভিন্ন দেশেও 

গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যর্ূপে তাহারা আপনারদের ধন ব্যয় 
করিবেন অতএব পুরুষেরদের এই রূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ জ্ীরদের সে 
তাহারদের সংগ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে 
শাস্তন। ও সাহায্যের আবশ্টাকতা তাহ কি তিনি এ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন । 
স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত। প্রকাশ করিতে পারিবেন। 

আপনারা অনেক সম্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ ভাদৃশ শ্বীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামশ 
পাইতে পারিবেন। এতদেশীয় প্রাচীন বীত্যন্থসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ 

ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বসিয়! থাকিবেন অধিকন্ধ প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে 

বিবাদ জন্মায় এবং এ বিবাদ ভঙঞ্জনার্থ পুরুষেরদের কি পধ্যস্ত সময় হরণ না হয়। সকলই 

অবগত আছেন যে এ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অতাল্ল তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তত্ারা 

ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্তান্ত বন্ধু বাদ্ধবের সঙ্দে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকদদমাও 

ঘটে তাহাতে সর্বস্থাস্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্ত্রীরদের মূর্খতা তাহাক়্দিগকে উত্তমরূপে 



শিক্ষা দি শিক 

বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল দর্শাউন তবে মূখতা দূর হইবে অতএব 
আমি শ্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় 

স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি টচুড়া শাস্তিপুর 

প্রভৃতি প্রধান২ গণগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সকবে একক্স 

হইয়া স্্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি জানি যে এই বিষয়ে 
অনেকের সম্মতি আছে কিন্ধু কেহ অগ্রসর হননা,। এক বাকি ইচ্ছা করেন যে 

অপর বাক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রপ টাল মাটাল আর কতকাল পধ্যস্ত করিবেন। 

অতএব অতিসাহসপূর্ধক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ত করি কম্ম উত্তম বটে এবং 

গণ, পরমেখরেব প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত স্বফল দশিতে পারিবে ।.-কশ্চিং 

এঙগণসা । ট১ড1২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। 

পণ্ডিত 
( ১২ জান্রয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাথ ১২৩৭) 

ক্বীদাহ নিবারণ ।--ছুগলীর অস্তঃপাতি কুষ্ণনগরে ৬ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে 

এক জন পুধ।তন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অতান্ত জর! ছিলেন যথার্শ টে কিঙ& 

গত পৌম মাসে গীড়িত হইয়। তন্মাদের মোড়শ দিবসে নুহম্পতিবার £ুধ্োদয়ের অবাবচিত্ 

পবেই লোকাম্তর গমন করিয়াছেন-.. | 

( ৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১১৩৮) 

১২৩৮ সালের » বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তৎ্প্রকাশক প্রেরিত পন প্রণালীতে 
বিশেষ খাড়স্বরপূর্ববক প্রকাশ করিগাছেন যে কুঙরহট্ গ্রামে নীলমণি আচাধান।মে এক 

জন দৈবজ্ধ পরলোক গত হউবাতে-*। 

( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২1 ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

নির্ববাণপ্রাপ্চি ।--স্থখসাগরের সমীপবহি পালপাড়। গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক 

জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্া মন্দিরের ধম্ম শান্্।ধ্যাপক শ্রীমুত 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগাশের অগ্রজ । ন্যায় দর্শনে এবং তম্থে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্যের এরূপ 

গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুল বিশেষতঃ তাহার সন্বকৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদুক 

আমর! প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাম পরিত্যাগ করিয়া নান। দেশ ৪ 

দিগ দর্শন করিয়াছিলেন ণেষে প্রায় বিংখশতি বসব হইতে কাণীতে বাস করিতেন 

কাশীতে রাজাপ্রল্তি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ৪ পশ্চিম রাজার লোকের 

মধো "অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত হঈয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ 

বৎসর হইবেক একবার কলিকাত| নগবে আগমন করিয়াছিলেন তৎ্কালে কুলার্ণবনামে 

এক গ্রন্থ ্রাহাব দ্বার প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনের তাহার অত্যন্তমান করিতেন এবং 



৭8 নওব্বাদ পত্রে লেব্যাতলব্র কথা 

আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামীকুলাবধৃত 

পদবি প্রা হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বধ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস 

পূর্ণিম। তিথিতে পূর্ববাহ্সময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপুর্বক পরক্রক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে 
আমরা অবশ্ঠ দুঃখিত হইলাম থেহেতু এতাদুক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুশ্রাপ্য। তাহার 

পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য পিতৃব্দের সহিত দেশে বাস 
করিতেছেন। ূ 

হরিহরানন্দ তীর্ঘন্বামী রাজ রামমোহন রায়ের গুরু । হরিহরানন্দ ভারতী কৃত টীক। ও জয়গোপাল 

তর্করত্ধ কৃত টিঙ্সনী এবং অনুবাদ সমেত মহানির্ববাণতন্ত্রের এক সংক্ষরণ তর্করত্ব-মহাশয়ের পুত্র কর্তৃক ১৩২* সালে 

প্রকীশিত হইয়াছিল। 

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২1 ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

এ গ্রাম | পুড়।] নিবাসী »কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্রাচাধ্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত 

মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তীহার পুত্র শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি 
যদ্যপিও তাদুশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্ত এবং 
অনেক বড় লোকের বাটাতে কম্মকাগ্ডনময়ে অধ্যক্ষত। করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্লীযুত 
বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর দ্বেষীহওয়াতে তাহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে 
তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্তর অধাক্ষত। করিতে পারেন না তথাচ মুন্সী বাবুর 

বাটীতে অধাক্ষ বটেন...। কশ্যচিৎ পুঁড়াবাসি ছাত্রস্য ।--সং চং | 

। ৯ নবেম্বর ১৮৩৩ । ২৫ কাঠিক ১২৪০ ) 

ফোটি উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পূর্বস্থলানিবাসি ৬কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভষ্টাচাধ্য 

কালেজ আরম্ভাবধি সুখ্যাতি পূর্বক কালেজের পাণ্ডিত্য কম্ম করিয়া পরে বৃদ্ধাবস্থায় 

কৌন্দেলে পেন্স্যনের দরখাস্ত করিবাতে হজ্ুরের সাহেবের অনুগ্রহ করিয়। পেন্দ্যনের হুকুম 

দেন ভট্টরীচাধ্য সেই হুকুমান্থসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি 

১২৪* সাল ১৯ কাত্তিক রবিবার রাজ্রি ছুই প্রহরের সময় ৬তীরে ৬নামস্মরণ পূর্বক ৬ধাম 

গমন করেন ভট্টাচাধা নান। শাস্ত্রজ্ঞ ধাশ্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্ ব্যক্তির খেদ 

না জন্মিবে ইতি ভারিখ ২০ কাণ্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শম্মণঃ | 

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪) 

বিসাপকালেজেতে যে গীঞজা আছে সেইখানে শ্রীযুত লা বিসাপ সাহেব কষ্চমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদ্ররি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে 
প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সম্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের 

বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে 
ইনকোয়েররনামক এক সম্থাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু শ্রীত্রীয়ান ধর্মাবলম্বন 



শিক্ষা 4৫ 

করিয়! তদবধি এ ধশ্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিসন সোসৈটির কর্তারাও 

তাহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ 

হয় এ বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে এ বিদ্যালয়ে কাধ্য উত্তমরূপেই 
চলিয়াছিল অনস্তর কএক মস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পক ত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন কিন্ত তাহারা যে কারণে সম্পর্ক তাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশ- 
করণের আবশ্যকতা বুঝিলাম ন। পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়। ছুই তিন মাসপধান্ত বিসাপ 
কালেজে থাকিয়া বিবিধ ভাষাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন 

ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন ধাহাব। অন্তরে খ্রীহ্িয়ান ধর্ম উত্তম জ্ঞান 

করেন তাহারদিগের অতাস্য আহলাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্থিরা অতিশয় 

কটু কাটব্য কহিবেন। 

তাহার পাদরি পদ গ্রহণকালীন পাদরিরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্ধ অন্য লোক 

বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই । 

পাদরি রুষ্মোহন অল্প দিনের মধোই কলিকাতায় আসিবেন এবং মাহাতে খ্রীষ্টায়ান 

ধশ্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যান্গসারে চেষ্টা করিবেন ।-__জ্ঞানাঙছ্গেষণ 

( ২৯ ফেব্রুয়ারি ৮৪০ । ১৮ ফাজন ১১৪৬) 

ই্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ স্ঠায়ালস্কার পণ্ডিত নুনাধিক দখবংসব হইল পূরণিয়া জিলায় 

থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কণ্ম নির্ববাহকরত অধিকন্ধ ফৌজদারী 
মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্ত কেবল সদর আমীনের 

বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন বোধ করি এমত বিসদশ কাধ প্রায় কোন কর্মকারকের প্রতি হয় 
নাই তাহার সমুদয় মাস সমম্ত দ্রিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত 'মোকদ্দম। নিষ্পত্তি 
করেন তাহা সাম্বংসরিক রিপোর্ট ছ্বার। সদরের শ্রীযুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর 

হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কশ্মে তাহার দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব 

লোকের! নিযুক্ত করেন নাই ।'"'পৃরণায়া জিলা নিবাসি ধথাথবাদিনাহ। 

( ১৮ পেপ্টেম্বর ১৮৩০ 1 ৩ মাশ্বিন ১২৩৭) 

হালহেড সাহেব 1--অপর পূর্বে ভারতবর্দে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের 

মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলগুদেশাগত সম্থাদ পত্রে লেখেন 

যে হালহেড সাহেব অতিরুদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অগ্রমান হয় যে 

উক্ত সাহেব ইংগ্নণ্তীয়েকদের মধ প্রথমেই বাঙলা ভাষা স্থশিপগ্গিত হন এবং 

এঁ ভাষায় ধে প্রথম গ্রামার হয় তাহ! তিনিই প্রথমে গ্রস্ত করিয়া হুগলি নগরে 

১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গল। অক্ষরে নুদ্রাঙ্কিত তাহা 



ণ্৬ লগ্নাদ পত্রে সেক্াব্লেে কথা 

ভাবতবনে প্রথম প্রত্বত অক্ষরেতে হয়। অন্গুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উল্লকিন্স 

সাহেব আপন হস্তে প্রস্তত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতৃক তাহা 
এই সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্ত তদনভ্তর যে হরপ প্রস্তত হইয়া 
গবর্ণমেপ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহ! উৎরুষ্ট। সেই অক্ষর 

কোন্ বাক্তির দ্বারা প্রস্থত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিম্স 

সাহেব পঞ্চানননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব 
এঁ অক্ষর তদ্দারা প্রস্থত হয় এমত অনুমান হইতে পারে। 

১৮৫০ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৫৭. শনিবার ) তারিখের 'সতা প্রদীপ? পত্রে পর্চানন মিত্রী সম্বন্ধে 

লিখি হইয়াছিল £__ 

কৃষ্তন্ত্র মিস্ত্রী । _মামর1 অশ্যন্ত খেদপুর্ববক উক্ত স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ 

করিতেছি | উক্ত কুধ্ন্রের পিত' 'মতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিশ্ী। পিত। পুত্র ছুই জন অক্ষর ও প্রাতিবিম্ব- 

প্রভৃতি ক্ষোদনের বিদ্যাতে স্থপটু। তাহার! যে প্রকারে প্রপিদ্ধ হয়েন তদ্দিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইঙ্গরাজ 

লোককতৃঁক এই দেশ অধিকৃত হওনের পরও অনেক বংসরপধ্যন্ত কোন বাঙ্গল পুস্তক ছাপা হয় নাই। 

১১৭৮ সালে হাঁলহেড সাহেব বাঙ্গগ। ভাষ। উত্তমবপে শিক্ষা করণানস্তর তস্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ কবণেচ্ছুক 

হইলেন। পরস্ত বাঁঞঙ্জল। অক্ষর ক্গোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ন। জানাপ্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু 

শিল্পকন্মি উইলকিন্স সাহেব শহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া এ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালে 

কোনক্রমে মনোহর মিস্ত্ার শ্বশুর পঞ্চানন মিস্ত্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিন্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব 

তাহাকে বিজ্ঞ ও কন্মক্ষ দেখিয়া! ঠাহাকে বাঙ্গল] অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা! দিলেন। অনন্তর ১১৯৯ 

সালে থীশ্টীয় ধন্মপ্রচারক কেরি মাহেব ও মাশমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব ঞপামপুরে বান করণপূর্ববক 

মস্ত্ালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিশ্ত্রী ভীহারদেব নিকট কর্ম পাইয়। বাঙ্গলা ও দেবনাগব ও উড়িয়া" 

প্রভৃতি কতিপয় ভামায় ধর্মপুস্তক প্রকাশীর্থ তত্তন্তাধার অক্ষর ক্ষোনন করিলেন। তীাব মরণানস্তর 

জাঁতাম। মনোহর মিশ্্ী ভীহীর পদে নিযুক্ত হইয় শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবা নপ্রযুক্ত ন্যুনাধিক পঞ্চদশ 

ভাষার অক্গর ক্ষো৭দন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্কঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষা? গঙ্ষর 

কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। ই মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুজ্জ কষচন্ত্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়! তাহাকে স্বীষ 

কন্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বংসরে পঞ্ঠিক ও বাঙ্গল। 

ইবাঞ্জি নান পুন্তক মুস্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে লোকাস্তর গত হন তৎপরে কৃষ্ণচন্র 

বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গল! ও দেবনাগর অন্গরে নান! প্রকীৰ পুস্তক ও ছবি ইন্যাদি প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিত। ও মাতীমহ অপেক্গ কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কন্মেতে অতি পটু! নীসার উপর অক্ষর 

ক্ষেদেনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্টে প্রতিবিশ্ব ও ত্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি শৃঙ্গ কর্ম ঘটিত অলঙ্কার নিম্মীণ 

করিতে পারগ। পঞ্রিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিদ্ব তাহার শ্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। মারো বাক্ত আছে 

অতি প্রেম্নসী ভাধ্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব ম্বর্মময় এক হার নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুলা স্থরচিত 

প্রায় ধনাটোর বাঁটীতেও ছুষ প্রীপা। আবে! তিনি নিঞনুদ্ধিমতে এক লৌহময় যস্্ গঠন করিযা তন্দার! 

পুস্তকাদি প্রকীশ করিতেন। পরস্ত ন্বিজ্ঞ হুপটু ন্ুরচক সুশীল হইলেও কালের ক্ষমাপাত্র কে। গত 

শুকবারে কৃষ্জ্ মিশ্তী সুস্বান্থ্যাবস্থীয় আামারদের যস্ত্রীলয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই দিবসে রজনীযোগে 

তাহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল রাত্রাবসানে অতান্ত তৃষ্ণা প্রযুক্ত অধিকতর হুশীতল জলপান করণানস্তর 



শিক্ষা ৭৭ 
বাকরোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল ধর্ম হইতে লাশিল তাহাতে রীতিমত উষধাদি সেবন 
করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রন্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বংসর হইয়াছিল। অতি আক্ষেপের 
বিষয় এই ভীহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও নান্দী রমণী আছেন পুত কন্যামাততর নাই। 

প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্ত্র নামক তর্দীয সহোদরছুয় বর্তমান তাহারাও কর্মক্ষম বটেন। 

(১১ জুন ১৮৩৪। ৩০ জোট ১২৪১) 

অদা আমারদের যে সঙ্কাদ প্রকাশ করিতে হইল তাা শ্রবণে তাবৎ ভারতবরীয় 

লোক কেবল নহে কিন্ধ তাবং প্রথিবীস্ক লোকই অতাম্থ খেদিত হইবেন । ডাক্তর 

কেরি সাহেব গত সোমবার পর্বাঙ্ছে বিন৷ যন্ত্রণায় লোকাস্তরগত হইয়াছেন। কএক 

বৎসরঅবধি তিনি অসুস্থ হইয়া ক্রমে ক্ষীণবল হইলেন কিন্্ পরিশেষে বোগপ্রযু 

নহে কেবল দৌর্ধলা প্রযক্তই তাহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল । ১৮৩৩ 

সালের অতান্ক ক্লেশদ গ্রীষ্ম ও বধ। খতৃতে অস্বাস্থাগ্রন্ত হইয়া! গত সেপেস্বর মাসে 

একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধি কিয়ৎকালপধ্যন্ত প্রতিদিবসই বাধ হইতে 

লাগিল যে অদাই মৃত হইবে কিন্ ঈশ্বরান্থু গ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন এবং 

গত শাতঞ্খতুতে পর্বাঙ্গে এ অপরাক্ষে বায়ুসেবনাথ পান্কিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে 

পারিতেন। এবং দিবসের মধো চৌকিতে বসিয়া কখন কিছু পাঠ করিতেন কখন 

বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাছুাব 

হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ৪ আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপাশ 

'অবলম্বনেতে গাত্রচ্শা ঘলণ হইয়। অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলত: মূতাতে 

তাহার একেবারে যন্ত্রণা মোচন হইল । এবং যদ্যপি ভাহার অতিপ্রিয় বন্ধুবাদ্ধবেরা 

তাহার মৃতাতে মাপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মচ্চযোর ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন 

হথাপি তীহার যন্ত্রণার যে শেষ তইল এই শহ্ুলাদের বিষয় । 

ডাক্তর কেরি সাহেবের মে সকল কীঠ্ির প্রণালী তাহা "সতিসন্পমপূর্নাকই 

স্মরণায়। একাদিক্রমে মন্তযোর যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন 

তাহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন 'তএব তাহার মিত্র ৪ পরিজন ৪ সাধারণ 

"লোকেরদের চক্কে তাহাকে চিরম্মরণ কর। কর্তব্য । তিনি অতিদরিদ্ বাক্তির সন্তান 

এবং ঘৌবনাবস্থাপধ্যন্ত৪ তাদূশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবুত্ 
ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্ত নহে বিশেষতঃ এতদ্দেশে অত্যন্তাপমাননীয়, অর্থাৎ 

চশ্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্ধু ইাতে তিনি কোন কীর্িকর ব্যাপারের অশ্গপায়ী 

হইয়া তাহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই 

দ্ট হইল ধে তিনি যে বাবপায়ে প্রথম প্রবুস্ত তদপেক্ষ! উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত 

৬ তাহাকে শষ্টি করিয়াছিলেন | নান। বিদ্যাধ্য়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাজ্্ী 

ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মনুষাত্ব ভাবাপন্প হইতে লাগিলেন তেমনি তাহার মন 



৭৮ হওব্াদ পত্রে লেক্কাবেনক্ ক্ষখা 

ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ষ্টাহার তন্রপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা 

মারে। বাড়িল। স্বীয় ধর্মগ্রন্ের বিশেষ মন্ম জ্ঞাত হওনবিষয়ে তাহার পরমোৎস্থৃকতা প্রযুক্ত 

যে প্রাচান ভাষাতে ধশ্বগ্রন্থ রচিত ছিল এ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী 

হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় বাবসায়ের অস্ত্রশস্্াদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ব পাইতেছিলেন 

তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কতযত্ব হইলেন এবং যেপধ্যস্ত 
তাহার নিজরচিত কোষ ৪ ব্যাকরণ গ্রন্থ অতিসম্বমপূর্ব্বক সর্ববাদি সম্মতিতে পরম 
মান্তরূপে গণিভ হইল সেই পর্যাপ্ত তিনি অন্তান্ত কোষাদি গ্রস্থাভ্যাসে বিরত হইলেন 

ন। কিঞ্চিৎপরে লেষ্টরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন । 
ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পধ্যটকেরদের বিবরণ পুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নান! 

জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় স্থজ্ঞাত হইয়। দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অত্যস্তান্গতাপী 
১ইলেন। ফলতঃ তছ্িময়ে তিনি এমত খেদাগ্বিত হইলেন যে তাহারদের নিকটে 

মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণাথ স্বদেশে প্রিয় বস্তসকল পরিত্যাগ করিয়। বিদেশে গমন 

করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাহার মিত্রগণের মধো তাহারই অনুরোধক্রমে 

এক লৌসিটি স্থাপিত হয় এবং তীহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন 

মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পহুছিলেন । 

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অন্তমতি ন। পাইয়াও দেন্মাকীয় এক 

জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভাবতবমে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাদুরের 

অশ্গমতি চেষ্টা করিলেও অনথক হইত যেহেতৃক নুৎসময়ে ভারতবধীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে 

আপনারদের ধন্ম মিথা! হইলে যদ্রপ হয় তদ্রপ ব্যবহার করিয়। ভারতবর্ষে শ্রীষ্টীয়ানধশ্ম 

চলনবিষয়ে অতাস্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষে 
আইসেন তখন তাহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবধের গবর্ণমেপ্ট তীহাকে 

জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপধ্যস্ত কলিকাতাহইতে ২* ক্রোশ অস্তরিত টাকি 

অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাহার অনেক 
দুঃখ হইল কিন্ধু তাহার কএক মাস পরে মৃত অডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের 

মধাবত্তিস্থানে নূতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষতা কর্মে নিযুক্ত 
করিলেন এবং তাহার সমভিব্যাহারি সাহেব তদ্রপ কাধা প্রাপ্ত হইলেন। এ অডনি 

সাহেবের অন্ুগ্রহেতে ভারতবধষে থাকিতেও গবর্ণমেন্ট স্থানে তিনি অন্গমর্তি পাইলেন । 

১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরম্ভপধ্যন্ত এ স্থানে থাকিয়া প্রথম বঙ্গভাষ। পরে সংস্কৃত 
ভাষ! শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ব করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া নিকটে ও 

দূরে স্রীস্্ীয়ানধর্ম প্রকাশ ও নান। পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন । 
১৮০০ সালের ১০ জাম্ুআরিতে ড।ক্তর কেরি সাহেব ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া 

প্বিযূত ডাক্তর মার্সমন ও শ্রীযুত উয়্াউ সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্ত 



শিক্ষা ৭৯ 

সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়৷ মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্নামে বিখ্যাত হইল তাহা 
স্থাপিত করিলেন। যদাপিও পূর্বে ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ শ্বদেশীয় 
ঢলোকেরদের ঈরাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণটট ও দেস্সাকীয় বাদশাত 
প্রথমাবধি অদাপধান্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত রুপ! ও 

আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া আমিতেছেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি 

সাহেব বাল করিলেন সেই বংসর ধশ্ম পুস্তকের অগ্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনুধিত হইয়া প্রায় 

তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল। সেই বৎসরে প্রথম কোন*হিন্দু বাক্ছি খ্রীষ্টায়ান ধন্ম।বলম্বন 
করিলেন এবং তৎ্সময়ে যে খ্রাষ্টায়ান মণ্ডণী কএক জন বিশ্বাসি বাকি লইয়া 
আরম্ু হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়া ভারতবধের মধো নান। স্থানে ২৪ মণ্ডলী 

হইয়াছে । 

১৮০১ সালে ফোট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে 

বঙ্গভাষার এবং একাধিঞ্মে সংস্কৃত ও মহারা্রীয় ভাষার অধ্যাপকতা কাধো নিযুক্ত 

হইলেন এতদ্রপে ভারতবধের নান। স্থানহইতে আগত অতিস্থধী পাগুতেরদের সঙ্গে 

তাহার আলাপ হইল এবং তীাহারদের দ্বারা টত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রধান ভাষায় 

ক্রমশঃ ধশ্মগ্রপ্ধ মন্তবাদ করিতে স্থযোগ পাইলেন । কালেজের ছাত্বেরদিগকে তিনি 

যে ভাষ! শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্থত করিতে হইল । এবং 

বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া মতিবুহতৎ বাঙ্গাল। ও ইঙ্গরেজী ভিক্স্যনরি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন 

ইত্যাদি নাণ। গ্রন্থের বারা ভিনি প্রায় জগং্বাপিয়। ভারতবধীয় ভাষার বিচক্ষণের হ্যায় 

অগ্রগণ্য হইলেন ।' পদাথবিদ্যাতেও তিনি ন্যুন ছিলেন না এবং ইঞ্জলপ্ত দেশহইতে 
প্রস্থিতহওনের 'অনেককালপূর্ববেই উদ্ভিদ্বিদ্য। ও পশ্বাঁদ পরিচয়বিদ্ায। অভ্যাস করিতেছিলেন 
এবং ারতবমে এ সকল বিদ্যার বুদ্ধি ৪ সংস্কারহওনের অত্যন্ত সছুপায় হওয়াতে তিনি 

'অবিশ্রান্তর্ূপে শক্তিসত্বা পধ্যস্ত অনুসন্ধান করিলেন। এবন্িধ বিদ্যাঙাসের দ্বার। তিনি 

রক্সবরা ও হ্যুকানন ও হারউইক এ উয়ালিক সাহেবের সহকারা ও মিত্র ছিলেন এব! 
ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান ব/ক্তিরদের সঙ্গে তাহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং 

তাহারদের স্থানে প্রেরণাদির ঘবারা নৃতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন। 
কিন্ধ হিতৈষিতাকাধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণা ছিলেন । গঙ্জাসাগরে 

ধালকহত্যা নিবারণবিষয়ে চেষ্টার খ্বারা কৃতকাধ্য হইলেন এবং সতীগীতিব।রণের 

প্রথম চেষ্টক অথব। প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধো গণা ছিলেন এবং ঠাহারি 

উদ্যোগেতে শ্রলষ্যুত মারুকুইস উএলেদলি সাহেব ভারতবর্ষের রাজশালনকাধ্য 
তাহার পর ধিনি নিযুক্ত হইবেন তীহার জপনাথ কৌম্েলের বহীতে তিনি এমত 
লিখিয়! গেলেন যে সভীরীতি নিবারণ কর! অবশ্ঠ কণ্ঠব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি 

সাহেব বড়মাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎসময়েই তাহ। নিবারণ করিতেন। 



০ সংব্বাদ পাত্রে সেক্ষাত্লেন্র কথা 

কলিকাতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ 

ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্তুরাল সোসৈটির 
স্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধো তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা! তিনি 

যাহ। কষ্টি করেন নাই বা মনোধোগপূর্বক যাহার পৌঁষ্টিকতা করেন নাই এমত 
হিতার্স প্রায় কোন উদ্যাগই এতদ্দেশে হয় নাই। 

বিশেষতঃ শ্বীষ্টীয়ান ও মিসনরি ও ধর্মগ্রস্থ অন্থবাদকরণ কাধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই 

দেদীপ্যমান ছিলেন। ভারতবীনঃ লোকেরদের তাহার কাধ্যের দ্বারা কি পধ্যন্ত বাধ্যতা 

গ্ীকার করিতে হয় তাহ। অদ্যাপি তাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্ধ ইহার 

পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাহাকে ধন্যবাদ করবেন। বঙ্গ দেশস্থ 

লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্ঠই তাহাকে ধন্য জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্বের বঙ্গীয় সাধু 
ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না৷ এবং কাহারে। বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত 

ছিল না । পণ্ডিতের তাহ] ম্পশ৭ করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রশ্থই প্রায় 

ছিল ন। যে ছিল সে পদা গ্রন্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা &ঁ ভাষা অতাত্ত ভাষমাণ। ও 
ংগ্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্ববসাধারণই উত্তমরূপ এ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎস্থক 

বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাহাকর্তৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতের 

তাশারদের প্রযত্রেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এতদ্রপ প্রসিদ্ধ। হইয়াছে । 

ডাল্ুর কেরি সাহেব ১৭৩২ সালের ১৭ আগন্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়হক্রম 

লঘমেতে পরিপৃণ হইয়া -৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন। 

(৮ জুলাই ১৮৩৭ । ২৬ আমাঢট ১২৪৪ ) 

কোলবোরোক সাহেবের মৃতা ।-_ আমরা অতিখেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি থে 

ইঙ্গলগুহইতে যে শেষ সম্থাদ পহুছিয়াছে তদ্দারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব 

লোকাস্তরগত হইয়াছেন। যদ্)পি ইহার ২৫ বৎসর পূর্বে তিনি ভারতবধ ত্যাগ করিয়া 

ইঞ্জলগ্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহাকে শব্দপরিচিত 
আছেন। এ সাহেব কএক বৎসপ্লাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে 

কৌম্সেলতৃক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবধে তাহার মহাখ্যাতি সংস্কত বিদ্যা ও পণ্ডিত 

লোকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবধে তাহার তুপ্য সংস্কৃত 

বিদ্বান কোন ইউরোপীয় বাক্তি ছিলেন ন! জ্ঞোন্স সাহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই 

স্বীকার করেন তিনি সর্ববিষয়েই ম্বদেশীয় সর্বাপেক্ষা গুপবান ছিলেন। ইঙ্গলগ দেশে 
প্রতাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই। 
কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ই্রেজীতে অনথবাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন । লগুননগরের রায়েল 

আসিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সোসৈটি 



শিক্ষা ৮১ 

স্থাপনের অভিপ্রার থে ভারতবদের পুরাবৃন্ত ও বিদ্যার বিষম অশ্রসন্ধানকরণ এবং 

এতদ্দেশীয় ভাষায় যে সকল বহুমূপ্য গ্রন্থ আছে তাহা ইঙ্গরেজীতে ভামাম্তরকবণ। 

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ | ১৫ আশ্বিন ১২৪৭ ) 

ডাক্কর মিল।--সংস্কৃত বিদায় শিপুণ অতিপ্রসিঘ্। শযুত ঢাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে 
ভারতবধহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্ত পুনভার তবে তদীয়াগমন সমস্তানণ। নাই ।... 
তিনি সংস্কৃত শাস্থে যেমন পারগ তদ্ধণ ইঙ্গলপ্তীয় অপর কোন সাহ্বেই নাই । উন্তু' সাহেব 

'আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলগ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং এই (সাসৈটি এই নিশ্চয় 

করিয়াছেন থে ধযুত সাহেব ইঙ্গলণ দেশে সমুন্তীর্ণ হইলে তাহার ছবি প্রস্তভ করা যায় 
এবং এ ছবি সোসৈটির অট্টালিকা নিত্য দৃশ্বনান থাকে। এ সোসৈটির বৈঠকে যখন 

এই বষ্য় উ।পিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রমুত প্রিনসেপ সাহেব শ্রুযুত ডান্গর মিল 

স[হেবের অতা।শযা বিধ্য। টনপুণ্যবিষষধ উত্(পনপুর্দক নাচে লিখিতবা প্রতু।ব প্রকাশ 

কবিলেন তাহাতে ম্লই 'অবগত হইতে পাব্িবেন থে এভদেশীয় পথিত মহাশয়র। তাহার 

খিধ্যাবিষজে কি পথ বিবেচন। করেন। 

শ্রযুত ছাক্তর মিণ পাহেব সংস্কৃত শা কিপযান্থ পাধর্শী তদ্দিদয়ে পরিতেরদের 

অভিপ্রায় অবগত হইলাম ঘে গ্রযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্বাম রচিত কোন এক প্রস্তাব 
তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচণাত্বার। সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন ন|। 

এতিবিচক্ণ এক জন পুত কমলাক।স্থ বিদ্যাপস্কার ভট্রাচাধাকে জিজ্ঞাস! করিলাম থে 

সাহেবের পাঞ্তিত্যবিষন্ধে আপনি কি কূপ বিবেচন। করিয়াছেন আাহাতে ভিনি কাহলেন 

দে তদ্ধিময়ে গামার পিবেচনাসিদ্ধ বণন আপনাকে এক লোক দ্বারা জ্ঞাপন করি সেই 

গ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে মামি বোধ করি এ ক্লোক হ্রীমুত চাকর মি 

সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভষণোপাধি স্বরূপ । তাহাতে এ পণ্ডিত লিখেন 

ঘেআমাবদের সংগ্কৃত শাস্বাঠিজ্ঞ এমত একক্ষন কোথায় দৃষ্চর যে নিয়ত কবি নু 

খালনীয় মতিপর্ধকালীন মহাকবিরৃত কাবোর ন্যায় এক কাব্যের চি করিয়াছেন অতএব 

বোধ হয় ইনিন্িতীয় কালিদাস হইবেন । 

(৯ ডিসে্বর ১৮৩৭। ৮? অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

ডাক্তর মালমন সাহেবের লোকাশ্থর 1।- আমর! অত্যন্ত খেদার্ণবে মণ হইয়া প্রকাশ 

করিতেছে যে ৬ প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি এবং ওয়া সাহেবের সহকারি শ্ররামপুরস্থ ডাক্ষর 

মাসমন সাহেবের কাল হইয়াছে । এতঙ্েশীয় প্রায় তাবল্পোক সাহেবকে এমত স্জাত 

াছেন যোহার গুণ এ বিদ্যালোচনায় শ্রান্থতাব্ষিদ্ক বর্ণনের প্রায় কিছু আাবস্তকতা 

নাই । ঘেতিন মহান্ঠভব বাক্কির দ্বারা শ্লিরামপুর স্থান সর্বসাধারণের সুগোচর হইয়াছে 



৮২ সওবাদ পত্রে সেকাব্েত্র ক্রথা 

তাহারদের মধ্যে এই শেষ মহাস্সার শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্বে 
সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু গত বৎসরের অক্তোবর 
মাসে তাহার পরিবারঘটিত একট। দুর্ঘটনাবিষয়ক অন্ঃশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য 

হইল যে তদবধি আর শান্তি হইল ন|। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্থাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া 
ক্রম: রোগে ও বান্ধক্যে ক্গীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্ররামপুরে 

নিয়ত ৩৮ বৎসর বাসকরণানম্তর ৬৯ বৎসর ৭ মান ১৫ দিন আযুর্ভোগ করিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন ) 

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১০ পৌষ ১২৪৪ ) 

ডাং মা্সম্যান সাহেবের মৃত্যু ।--:"" বহুকাল হইল শ্রীযুত ভাক্তর সাহেব নান 

বিদ্যাভ্যাস সবার! এতদ্দেশে আগমন পুর:সর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযুত ডাং কেরি 

সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কশ্দের হজন করেন তৎ্পূর্বে কোন বাঙ্গাল! গ্রন্থ কখন ছাপ। 

হয় নাই এবং এ স্থযোগে ন।নামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্ত নানা পুস্তক প্রকাশা রস্ত 
করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢজ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎপরেই 

ক্রমে২ এদেশে বাঙ্গাল! সমাচার পত্র ও নান! পুস্তক প্রকাশারস্ত হইল ফলতঃ নিশ্চয় 

অঙ্গুমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উৎসাহ ন। থাকিলে এতদেেশে অদ্যাবধি আমারদিগের 

ভাষার এত আলোচন। ক্দাচ থাকিত ন। যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি 

যে পূর্বোস্ত ছুই সাহেব এতদ্দেশে জানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের 

যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহ! এ ব্যক্তিছ্ব় ভিন্ন অন্ত দ্বার] ইহার পূর্ব কখন হয় নাই 
এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে এ মহাঁশয়দিগের ম্যায় বিদ্বান জ্ঞানি ৫ 

পরোপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্গিয়া এতদ্দেশে আগমন পূর্বক আমারদিগের এমত 

সহকারী ও মঙ্গলীকাংক্ষী হইবেন-..।- পূর্ণচজ্ঞোদয়। 

(২* জানুয়ারি ১৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪) 

শ্রীযূত আদম সাহেব ।--সংগ্রতি শ্রযূত আদাম সাহেব ষ্রেসিনরি কমিটির 

ক্লেশকর কর্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিল্তনরী কর্দে নিমুন্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্ছ৷ ছিল যে এঁ সাহেবের এতদ্দেশে বনুকালাবধি 
ৃষ্টকম্মতা এবং বিশেষগ্ুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান 
যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে এ কমিস্থনরী কশ্মে যদি ব্যবস্থাভিজ অতিনিপুণ 

ফোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরে! উত্তম হইত। আমরাও কহি যে এই 
বিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে শ্রীযূুত আদাম সাহেবকে পুরর্বার বিদ্যাধ্যাপনের 

অহথসন্ধায়কতা কম্মে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা আদাম সাহেবের স্কায় ছোট 
আদালতের কমিস্তনরী কশ্ধে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধো অল্প পাওয়। ঘায়। 



শিক্ষা? টি 

সভা-সমিতি 

(১৭ জুলাই ১৮৩" । ৩ শ্রাবণ ১২৩৭ 

জ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।_আমর! কপিকাতাহইতে প্রায় 
দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস এবং এক রাজনন্বদ্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা 
কএক ছাত্র মিলিয়৷ বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি এ সভাতে কিছু দিন পর্বে 

যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাঁশার্ধে €প্ররণ করিতেছি... প্রথমত: কোন 
ছাক্স প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাঁদির দেখের লোকেরা পূর্ববাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ ছুখী 
হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুমৃল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্নের 

উন্তবচ্ছলে নানামতে কথাবার্তা হইল |: 

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০1 ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 

যদি আমর! পূর্ব হইতে শত হইয়াছি যে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে শিম্লার 
এঙ্গলো হিনু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলভডাঙ্গাস্থ হি্দুকাঙেজের 

কতিপয় ন্যনবগায় ছাত্র আর শ্রীযূুত ডেবিড হের সাহেৰ হ্থারা স্থাপিত পটললাঙ্গার 
বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থা একত্র হইয়া এক্গলে। ইথিয়ান হিন্দু এসোশিযেশন নামে 

এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্ত তাহার বিস্তারিত বার্া এপর্যান্থ জ্ঞাত না হইবাঁতে 
কৌমুদীতে স্থানার্পণ, করা যায় নাই সংপ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় 

উক্ত বালকের! কেবল বিগ্ঠাঙ্গুশীলন বিষয়ে চর্চা করিয়। থাকেন ধর্ম বিষয়ের প্রতি কোন 

কটাক্ষ করা তাহারদ্র নিদ্ধীরিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল ছুইযার অখাং 

দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের মন্ধ্যার পর ছাজ্জের৷ একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন থে 
বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকতৃঁক হুইয়। থাকে তাহার। পত্রাবলোকনে 

যথাসাধ্য সভাপ্রতি জাপন করেন...।-_সন্ধাদ কৌমুদী, » সেপ্টেম্বর । 

(২৩ অক্টোবর ১৮৩০ । ৮ কার্ধিক ১২৩৭) 

জ্ানসন্দীপন সভ1।--বিশিষ্শিষ্ট সমূহমান্ত গুণিগণা গ্রগণয মহাশয়েরদের প্রতি 

পত্রিকান্ধার| বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্সহানগরাস্তংপাতি পাথরাঘাটায় শ্রীধুক্ত বাবু 

উমানন্দন ঠাকুরের ঠবঠকখান! বাটাতে উপরি লিখিত! সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে এ সড! 

প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঞ্জরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১* ঘণ্টা প্ধযস্ত হইবেক 
এ মভাতে বহু স্থুপপ্ডিত মহাশয়ের আগমন করিয়া কেবল বিদ্য| বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি 

করেন কিন্ধকু এ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্শাধর্শ বিষয়ক প্রশ্ন ৪ উত্তরাদি হয়না 

"পর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহ। গ্রহণ কর! 



৮৪ টা গপত্রে সৈক্রাবেনব্র রা 

যাইবেক কিন্ত ক হইলে গ্রহণ করা থাইবেক ন! সভার নিয়ম। যদ্যপি সভাস্থ 
মড্যগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কাধ্য।নুরোধে এ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে 

পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ ন। করিয়া 

পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়ম্পত্র হইতে তাহার নাম বহিষ্কৃত কর! যাইবেক 
এতদ্বিযয়াবগত হইয়া যাহার এই মভার সভ্য হইতে বাঞ্কা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে 

স্বাগরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়মপত্রে তাহার নাম লেখা যাইবেক ইতি । জ্ঞানসন্দীপন 

মশাসম্পাদকন্ত। 

( ৬ নবেম্বর ১৮৩০ | ২২ কাঠিক ১২৩৭) 

শ্রীযুত কৌসুদীপ্রকাশক মহাশয়েমু। আমর। পরম্পর। শুনিতেছি যে চোর- 
ঝগাননিবাসি মুত বাবু লক্মীন।রায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটাং ক্লুব নামে এক 

সভা স্থাপিত হইয়াছে এব্প সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশ। যে ইংগ্নপ্তীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ 

মধ্যে বিশেষরূপে বুদ্ধি হয় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত্ব হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণের। 

'সপরিমিতরূপে নিযুক হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং ছুই 

জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তুতাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাস২ সভাপতি ও কম্মসম্পাদকের 

পরিবর্তন হইবেক বিঞ্জিটর অথাৎ যাহার। অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় 

যাইতে ইচ্ছুক হইবেন উ/হারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্ো 

সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি 
থাকিবেক ইহাতে যে২ জন অধঃক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠাথিগণ অধিকাংশ আছেন । ফলত: 

ইহার বিবরণপত্র অশ্মদাদির দৃষ্টির ঘটন! হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত 
সারদীয় পর্কের কিঞ্চিৎ পূর্বহইতে এই সভা আরম হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার 
সভেোরা আগমন করিয়া বঞ্তত| করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বা আমর এইরূপে 

শুনিয্াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ)ার মান শ্রেষ্ট এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই 

জানাইয়াছেন যে বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদাথ নহেন কিন্ত কি২ কারণ দর্শাইয়াছেন তাহ! 

কহিতে আমর| অঞ্ছম ইতি । শ্রীধরশন্মণঃ।_-সং কৌং। 

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। ৪ পৌষ ১২৩৭) 

ভ্ীযুত বঙজদুত প্রকাশক মহাঁশয় সমীপেষু । অন্ুগ্রহপূর্বক ভবদীয় বঙ্গদৃতে বাক 
করিয়া অকিঞ্চনে চিরবাধিত করিবেন। 

পূর্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভ1 নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শনদ্বারা 
সকলেই অবগত থাকিবেন সংগ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মাস্তর উপস্থিত হইল তাহা। 

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুলাপ্রযুক্ক অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব 
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সামাজিকের। সকলে বিবেচন। পূর্ববক বঙ্গরঞ্জিনী নামে এ সমাজ স্থাপিত করিপেন অপরঞ্ণ বঙ্গ 

ভাষা শিক্ষা এতন্গগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াস পূর্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন 

তাহাতে ভাষা শিক্ষ৷ ঘাদুশ হউক কিন্ধু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা 

হউক কিনব। তাদুশ গুণবং সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট কুলো্ত জনেরদের গমনাশাব- 
প্রধুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদশ নিরীক্ষণন্ধার। 

সভা ভঙ্গে ভীত হইয়। এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদাপি বিশিষ্ট শি 

বদি জনের। সভাদিৃক্ষু হইয়। আগমন করেন তবে আম্মারদিগেৰ বহু ভাগা কিন্ধ ধশ্মছেমী 

৪ নাস্তিকমতাবলম্বা মান্যান্তান্য বিবেচন। শুগ্ত 9 পরজাতীয় ভাষায় নৈপুাণত্প্রযুক্ত ম্বকীয় 

ভাষাদ্বেষী এই সকণ জন্রর। অন্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট ইইতে পারিবেশ না ষদ্)পি প্রবিষ্ট হণ 

তবে সভাপংক্কির মধ তাহারা স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনক্ণার পহারূচ করিয়। 

মহাশয় সকণে জ্ঞাত করাইবেন ইতি | বঙ্গরঞ্জিনী মঙাসম্পাদক শ্রঈখরচন্ত্র গুপ্তা ।-বং দং। 

। ৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ ষাট ১২১৭) 

বঙ্গপঞ্জিনা সডা1-কলিকাতার অন্কপাতি সিমপ।নিবাসি বতিপয় মহাশয় বঙ্গ শাষ। 

শদ দূপে লিখন পইনাথ উক্দ নামক এক সত শ্বাপন করিয়াছেন । তখিময়ে আর কোন 

সম্বাদ আমর! শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব | গ্রভাবর | 

। ৬ আগ ১৮৩১। ৬১ আবণ ১১৩৮) 

ল্য সমাল।--মামবা অবগত হইলাম মে শিযুত খুদিগাম বিশারদ খান পর্সে 

সংগ্রহ কালেছের বৈদ্যপপ্ডিত ছিলেন ভিনি যহবান্ হইয়া ৫ আবণ বুধবারে ডগ সহ 
সম্পাদক হ ভার গ্রহণপূর্বক ঘোড়াসপকোনিবাসি প্ীসুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বস্থজের দক্ধণ বাটীতে 

ত২্পও! সংস্থাপিত। করিয়াছেন । তথায় বহুবিধ কবি কবিরার্গ মহাশয়ের! সমাগত হইয়। 
সঙ শে'ভাকরণ দ্বারা আমুনেদ পাঠ করিবেন । এ মতি কুলের বিনয় যেহেতু এক্ষণে মনেক 

বৈদ্য হথার্থ কপ ইষধ এ কোন দ্রবোর কি খুণ ভাহ। জাত নঠেন "| [চন্দ্রিক। ১৭ আবণ | 

(১৩ শাগণ্ ১৮৩১ ২৯ আবণ ১২৩৮) 

সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেনে এক্ষণে অনেক জাতীয়ের। চিকিৎস। 

করিতেছেন তাহাতে তাহারদিগের অধিকার নাই যাহা হাউক যাহার যে স্বেচ্ছ। তদসুলারে 

কণ্ম করুন্ কিন্ধ বৈদ্য চিকিৎসকদিগের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক 
ইফধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং এ সমাজদ্বার। নানাবিদ উষধ 

প্রস্তত হইবে ইহ। বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন ন। অপর কোন চিকিৎসক 
বদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশাস্থাথ তদ্থিবরণ লিখিয়। সমাজে জাত করান্ তবে 



৮৬ নওশাদ পত্রে সেক্কান্ে কষা 

সমাঁজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশান্্ ইষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির 

মানহানি নাহয়। এবং যথাশাস্্র ইষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে 

পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। 

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯) 

১৭%৪ শকের ১৭ পৌধ রবিবার দিবা প্রায় ছুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমল। সংলগ্ন 
শ্রীঘূত রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কলনামক বিদ্যালয়ে সর্বাতত্বদীপিকা নামী সভা 

সংস্থাপিতা হইল | 

প্রথমতঃ এ সভায় সভাগণের উপবেশনানন্তর প্রীযুত জয়গোপাল বন্থ এই প্রন্তাব 
করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গ ভাষার আলোচনার্থ কোন সমাঙ্জ সংস্থাপিত নাই অতএব 

উক্ত ভাষ।র আলোচনার্থ আমর! এক সভ। করিতে প্রবন্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের 

এই অশ্নমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে প্রীধূত খাবু দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর কহিলেন যে এই সভ। স্থাপনাকাক্সিদ্রিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাহারদ্িগকে 

সরলতা কা উচিতকাধা যেহেতুক ইহা! চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্/ার 
আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলত্তীয় ভাষ। আলোচনাথ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর 

হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উত্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব 
মহাশয়েরা বিবেচন। করুন গৌড়ীয় সাধুভাম। আলোচনা এই সভা সংস্থকাপিত হইলে 
সভাগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উল্ত ভাষাজ হইতে পারিবেন। তৃৎপরে হ্রযুত জয়গোপাল 

বস্থ কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপদ্দে গীযূত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে 
উত্তমরূপে ইহার নির্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত 

নবীনমাধব দে উক্তি করিপেন যে কিঞ্চিৎকালের শিমিত্তে শীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই 
সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহলাদপূর্বক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত 

বাবু রমাগ্রমাদ রায় ও শ্রীযূত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিঞ্ হইয়া সভাগণের 

সমক্ে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নিপ্দিষ্করা কর্তব্য ইহাতে প্রীযুত 

শ্রামীচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্বতত্বদীপিক রাখ। আমার ন্যায্য 

বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রিযুত 
নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে ছুই প্রহর চারি দগ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের 

আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন 

যে ব্জভাষাভিন্ন এ সভান্তে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি 
হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতি মাসে সভাপতির পরিবর্ত হইবেক 
কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন বাক্তি য্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাহাকে 

রাখিয়। অন্ভের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলস্য 
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না করিয়া সম্পাদনকশ্মে তাহার বিলক্ষণ মনোযোগ দশাইয়। সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে 
পারেন তবে তাহার সম্পাদনকন্ম চিরস্থায়ী খাকিবেক নতুবা অন্তকে এ পদাভিষিক্ত করিতে 
হইবেক কিন্তু সংগ্রতি এই মাসের নিমিত্তে প্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত 
হইলেন ধাহাকে যে কর্ে নিযুক্ত করা হইবেক এক মাসের মধ্যে তাহার পরিবর্ত হইবেক 
না। অপর শ্রধুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মববিষয়ের আলোচন। 
কর! কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্ত পশ্চ।২ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি 
হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রস্তাব করিলেন থে সভাপতি ব। সম্পাদক যদ্যপি কোন 
প্রয়োজনবশত্তঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না পারেন তবে তাবৎ সভাগণকে 

পূর্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই মকল প্রস্তাব শুনিয়া 

শ্রযুত শ্ঠামাচরণ গুপ্ত এই বন্তৃত। করিলেন যে অদাকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও 
শ্রীযুত সম্পাদক মহ!শম়দিগের প।রগত। ও সঘ্ধাবহার দেখিয়! আমার অস্থঃকরণে যেপ্রকার 

সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বনে অক্ষম হইপাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সন্য 
মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ৭ 
সম্পাদক মহাশয়পিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। 'অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার 

সভার তাবৎ কন্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান কর! কর্ঠব্য কিন্ন আমর! 
গরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থন। করি যে এই সভ। চিরস্থায়িনী হইয়া! উ্তরোতর লোকেরদের 

মহছুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রাথন৷ করিয়া প্র।য় ছুই প্রহর চাবি ঘণ্ট(র সময়ে 

সভ্যগণের। স্বন্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অগ্টঠানপত্র এই যে “আমারদের 
বদ্ধুবর্গেব নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীম্ব ভাষার উত্তমরূপে অর্চনাথ 

এক সভ। সংস্থাপিত করিতে আমর উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভা হইতে যে২ 

মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাহারা অগ্গ্রহ পূর্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেপা ছুই প্রহর 

এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়। স্ব 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি ।৮-_কৌমুদী। শ্রিজয়গোপাল বন্থু। 

(২ মে ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪১ ) 

ধন্মসভ।।--গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্মসভার বৈঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে এক জন 

ছার পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রাযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত 

পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্ত আবশ্তক কর্মের পত্রা্দি উপস্থিত করিলেন 

তাহাতে অন্তমতি হইল পাণ্তিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্তান্ত কণ্ম 

আগামি টৈঠকপর্য্ত স্থগিত রাখ। কর্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক 

তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকাস্ বিদ্যালস্কার ভট্টাচার্যের 

পত্র পাঠ কর! গেল সেই পজ্জ অবিকল এই । 



রি সংবাদ পাত্রে সেক্াব্নেশ কথা 
এই পত্রসন্থলিত শ্রীযুত গীর্বাণনাথ ন্যাররত্ মে শ।বেদনপন্ধ সমাজে প্রদান করেন 

তদবিকল এই । 

এই আবেদনপত্র পাঠানস্তর স্ট।মনরত্ব উষ্টাচাধ্য সভার আনীত হইলে সভাপতি কর্তৃক 

উল্ভ হইল স্থতিখাস্বের মধ্যে তিথিতব্বের পরীক্ষ। লবয়া কর্তব্য ইত্যন্মত্যন্ুসারে 

তৎক্ষণাৎ পুপ্তক উপস্থিত কর] গেল শ্রামুত রামজগ্ু তর্কালঙ্ক'র ভট্টরাচাধ্য কতৃকি এ পুস্তকের 

মধ্যে এলাক।দ্ার। এক স্থান উদ্ধত হইল সেই স্থানেই ব্যাখা। করিতে মনূমতি হইলে 
উক্ত ন্তায়রঙ্ক ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্বক সঙ্বোধন করিয়। অন্মতি গ্রহণপুর:সর 

গগ ব্যাখ্যারম্ত করিলেন গধুত কাপীকান্থ বিগ্ভ[বাগীশ ভট্টাচার্য তাহার কএক স্থানেও কোটি 

করিলেন ন্ায়রত্ব তাহার সছুন্তর দ্বার। ভটহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং ই্লীযুত রামত্ট 

তর্কসরশ্বভীও অনেক জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন তাহাতে এুযুত জয়গোপাল তর্ক(লঙ্কার 
৬ট্রাচাধয কহিলেন এইক্ষণে বিচাব কর! ক্বা হয় ন| ইনি গঞ্থ বাখ্। করুন তাহাতে 

কিএ্রকার অণ করেন ভচ্ছবণে ইহার পাপ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিপ্রতি 
ঘাবদীয় পধিত ভা হাতেই সম্মত হইখ। ব্যাখ্য। আবণ করিয়। কহিলেন গস্থের সদখ করিয়াছেন 

শর অধিক পরীক্ষার মাবশ্তক নাই এইক্ষণে এক প্র দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উ-্ভর 

এই বৈঠক লিখিঘা দেউন ইহ| স্থির হইলে শধুত রাময় তর্কালঙ্কাৰ ভদ্টাচার্ধ্য দায় 

গ্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদ্বিকল এই | 

এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ কর। গেল ভখ্্রবণে সভাপতিপ্র তি যাবদীস্ন পপ্তিত 
সপ্ঠিপূর্্বক কহিলেন নায়র8 ভট্টাচাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এগ্চণে ইনি অধ্যাপনা 

প+বাইবার উপযক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মানুসারে পারিতোধষিক এবং 

বিদ্যাবিদ্যে।তন পত্র প্রধান করা কন্ব্য তদ্ধিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মানুলারে করিবেন 

ইতা[পি স্থির হইলে এ দ্িবপীয় সঙার ধিবরণ শ্রবণে পরীক্ষ। নিমিত্ত প্রপ্নোন্তর পত্রে সভাপতি 

বার্গরকরণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোগখুখনময়ে শরমুত বাবু শ্রনাথ সর্বংধিকারী পণ্ডিত 

সমাজে নিবেদন করিলেন ঘে অদ্যকার সভার কম্ম দর্শন করিয়া আমি মহাসস্থ হইয়াছি 

যেহেতু ধশ্মসভার এই এক প্রধান কম্ম 'অদ্যারস্ত হইল ৬ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে 
পর পণ্ডতিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সন্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা 

হইলে দেশের শাস্্ব রক্ষা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককতুকি কথিত হইল বদাপিও 

ধনবান ধান্শিকগণ ত্রাণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন জন্য নান। কন্মোপলক্ষে বনু 

ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজল্যমান আছে 
নচেৎ এককালে ঘ্রিয়মাণ হইত যেহেতু পগতত গণ প্রায়ই ধনহীন প্রতি গ্রহপূর্ব্বক 
ছাত্রকেই অন্নদান পুরঃসর অধ্যাপন। করাইতে হয় পরে ছান্সেরা কৃতবিদ্য হইয়া 

চতুষ্পাহীকরত অধ্যাপক হইয়া যথাকপ্তবা করেন কিন্তু ইদানীং কত্তক গুলিন লোকের 
সে বাবহার নাই অথচ অধাপকরূপে খাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেবি কলঙ্ক 



শিক্ষা ৮৯ 

হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকরিগের অধ্যাপন! নাই কেবল 

নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্ক্িদিগের সে 
কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক। 

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্রজী ও শ্রধুত কালীকাস্ত 
বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিম্নমকর্তা ধন্দসভাধ্যক্গদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা! উক্তি 

ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাপুবাদ করিলেন* তিনিও অনেক অন্গনয় বিনয় 
বাক্যে সমাজকে সন্ধষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাজি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে 

সভ| ভঙ্গ হইল । 

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি ন্তায়রত্ব ভট্টাচাধ্যের প্রশংসা পঞ্জে 

কি লিখিত হয় এবং পারিতোধিক ব। কি প্রদান করেন তাহ! সভাধ্যক্ধ মহাশম্নবা 

স্থির করিয়। লিখিলে আগ।মিতে প্রকাশ করিব এমত মানস বহিল ।--5ক্জ্রিক।। 

বানমাণিকা বিপ্যালক্কাণ গহামহোপাধায় ইবপ্রনাদ শার্ী মহাশয়ের মাতামহ। বঙ্গীয়-সাহিতা- 

পবিষং পত্রিকায় (১৩৩৮, ধর্থ নংখা) বিদপঙ্কাব মন্বপ্ধে শার্া মঙগাশধেব এক উপার্দেয প্রবন্ধ প্রকাশিঞ 

হইয়াছে । 

(২৪ সেপ্েম্বর ১৮৩৬। ১* আশ্বিন ১২৪৩) 

বঙ্গভাষ। আলোচুনার সভ।--মামর! আহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্ট্রোদয়োল্লেখিত বঙ্গ ভাষ! উত্তমালোচনানিমিন্ত সংপ্রভি এতন্নগরীয় 

ঠনঠনিয়ার কালেজ স্্ীটে জানচন্দ্রোদয়নামক এক সভ। স্থাপিতা হইয়াছে গত রবিবারে 

সন্ধার পরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়! সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের 'অভিমতে বিজ্ঞবর 

শ্রমূত শ্তামচরণ শন্দণ তৎসভার অধ্ক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাধানাথ 

গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কর্ম সম্পানার্থ সম্পাদকত।| ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর অন্তান্ত 

সভালদ মহাশয়েরা তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়! প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ রাত্রিপধ্যন্ত 

এগ্খণকার বৈঠকের নিয়ম নিদ্ধাধা করিয়াছেন | পুং চং। 

(২১ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্ষ্ঠ ১২৪৫ ) 

একপত্র সকল সমীপে যাহ! প্রেরিত হইয়াছিল তদন্গসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে 

সর্বব সাধারণের বিদে]পাঙ্জনার্থ যে সভা মেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুত রুষ্মোহন 

বন্দোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভা হয় তছিময়ে পাঠ করিয়াছিলেন । এঁ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঘাহ| লিখিয়ছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা এ 

বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তত করিয়াছেন তাহা 

সফল হইয়াছে এবং তাহার দষ্টান্তান্তসারে জন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন 



৯০ সংবাদ পত্রে সেক্ানেলব্র কষা 

এই পাঠানন্তর সভ।র উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহা 

সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। 'আর প্রথম সভার যাহা! রীতি 
নির্ধার্ধ; হইয়াছিল যে সভ। স্থাপনার্থ পূর্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ং যে নিবন্ধ তাহা রহিত 

করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তদস্থসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নির্দার্ধ্য হইল। আমরা অতি 

আহ্লাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক দুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। তৎকালীন অতিখখ দুধ্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও এ পাদরি বাবুর 

বন্তৃত। শরবণে শতাধিক মন্গুধা আগমন করিয়াছিলেন আমর। ভরসা! করি যে তাহারদিগের 
ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক তাহারপধিগের প্েেহের আধিক্য হইবে । আমরা 
এই সভার নালা হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহাধ্যকারির মধ্যে কে 

পশ্চাদগামি হইবেন না।--জ্ঞানাহেষণ। 

(৩০ জুন ১৮৩৮ 1 ১৭ আমাঢ ১২৪৫) 

তিমির নাশক সভ1।--আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় 

ঢাকানিঝ।সি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শ্তদ্ধ করণার্থ 

ঢাকানগরে এক সা স্থাপিত হইগাছে। তাহাতে এ নগরস্থ পাঠখালার বনুতর বিদ্যাথি 

বযক্তির। সভ্য এবং শ্লীযুত বাবু শ্টামাচরণ বন্থ মভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

( ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬ ) 

গত বুধবার মেক!নিকস্ ইনষ্রিটিউসনের যান্সাসিক সভ| হইয়াছিল। এ সভাব 
রিপোর্ট ও কাধ্য সকল পাঠ হওনানস্তর সভা'দিগের আকাজ্ষামত উত্তমরূপে গ্রাহ্ হইল। 

ইস্কল মাবারটের [স্তুপ অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উত্ত 

সভাধাক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিষুদ্তক করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছবণে আমরা 
অতিশয় আহলাদ্দিত হইলাম । উক্তকার্ধ্যার্থ অনেক নুশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন। 

মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাৎপর্য প্রথমত হইয়াছে তাহ! উত্তম এবং আমরা আশ। 

করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় ছার এতদ্দেশীয়ের উপকৃত হইবেন কিন্তু এ সভায় নান। 
বিষয়ে নান! প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবাস্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের 
ভাবাস্তর হইয়া উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু এ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদশনাথ 
উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্বক একজন বক্তৃতা কারক নিষুক্ধ করণে মালস 
করিয়াছেন । আমর! পুনবার আশা করিতে পারিব ঘে আমারদিগের এতদ্দেশীয় জনগণ 

স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা! উত্বমত্ডা পাইতেছেন। এবং যন্ারা সুখের হানি জন্মে এমত যে 
অধীনত তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। যবনাধিকার সময়ে আমারদ্িগের এতদ্ধেশীয় 

মন্জযাগণ নানা বাবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কাধ্য করিতেন 
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তাহাতে তাহার! স্বাধীন ও স্থুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহার পূর্ববাবস্থা হারাইয়া 

সরকারগিরি ও কেরাণির কার্য করিতেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন 
এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনত৷ তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মন্ুষেটরদিগের বিদ্যার 

কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কাধো কিছুই 

হয় নাই এমতবূপ অশ্তভ জনক সময়ে আমরা উক্ত সভার নিয়মকে উত্তম জান করি কেন 
ন। তদ্দারা এতদ্দেশীয় মছষ্যের ত্বরায় স্থধার। হইবে ।-জ্ঞাং নাং। 

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬ ) 

সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভ। তাহার মধ্য টিচরস সোসাইটি বিদ্াাখি 

ব্যক্ষিরদিগের মহোপকারক ও অতাস্ত লত্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের 

এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন। আমর। এ সভার নিযনম 

সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্ববার স্মরণ করিব। কারণ এতাঁছবযয়ে আমারদিগের 

বন্তকালাবধি ইচ্ছা ছিল এবং এতদ্দেশে হয় এমত বাসন। ছিল । আর তাহাতে অনেক 

শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে ।-জ্ঞানাং। 

শিক্ষা সম্বন্ধে নান। কথা 

(২১ মে ১৮৩১1 ন জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 

সংস্কৃত বিদ্যার অন্থুশীলন।--ফ্রা্পদেশে সংস্কত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রযুত 
সে জি সাহেব সংপ্রতি অভিজ্ঞান শকুস্তল! নাটক কাবা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল 

ংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অন্গবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব সর উলিয়ম 

জোন্স সাহেব এ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটস-বর্গ 

নগরে আদ্লংনামক একজন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষগ্ রুসীয় ভাষাতে 

এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এ ভাষার নাম কিংমুূলক ও তত্নামের কি অথ এবং 
তষ্ভাার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষ্য ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব 

করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যৈকদেশ আছে পরে অন্ত২ ভাষ। সংস্কত ভাষার সঙ্গে 

এঁক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছে 

তাহার এক ফর্দ প্রদান করিয়াছেন। 

শ্রীযুত কর্ণল বোডন সাহেব বহুকালাবধি ভারতবধে কোম্পানি বাহাছুরের কর্ধে 

নিষুক ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্জলগুদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়! সংস্কৃত 

ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে 

যে তাহার বয়ক্রম পচিশ বৎসরের নান না হয় ও প্রতিবৎসরে ছাঝ্জেরদের স্থান 
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হইতে কিছু ন। লইয়া! বর্ষমধ্যে বেয়াঞ্জিশ দিন পাঠ দিবেন ও যে দিন পাঠ দিতে 

ক্রুটি করেন তাহাতে তাহার এক শত টাক। দণ্ড হইবে এবং যদি প্রদ্দান করিতে নানতা 
করেন তবে তিনি অশদস্থ হইবেন তাহাপ বেতন বার্পশিক দশ হাজার টাকা স্থির 

হইয়াছে । 
উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহ।শয়ের। অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত 

বিদ্য।র চচ। নির্বাণ ন। হইয়া বগং উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইঙ্গলগ্ড দেশে। 
অতএব আমরদের প্রত্য।খ। এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত 

বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ষায় শিশুগণে! ইঙ্গরেজী ভাষার 

মন্তুশীলনেতে তাহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। এ ইঙ্গরেদী ভাষার মধ্যে তাহারা 
তদ্ভাষ। বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ধ হইবেন যে তদ্দারা তাহারদের পরিএমের 

উপযুক্ত ফল হইবে। 

এইক্ষণে আমর। চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি নিমিত্তে 

স্বদেশীয় বাপকদিগকে ইঙগরেজী বিদ্যা অভ্যান না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতৃক 
ইউরোপের বিদ্যালয়স্থের নিরন্তর সংস্কৃত ভাষ| অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাহারদের 

হিন্দু হওনেব কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন 
যে হিন্দুর। ইঙ্জরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহার। আপনারদের পৈতৃক ধন্ম ত্যাগ 
করিবে। 

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৩ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 

এছুকসন কমিটি ।_জ্ছানান্বেষণ পন্ত্রে লেখেন যে বিদ্যাধ্যপনীয় কমিটি আরবীয় ও 

স্কৃত ও পারসা অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আর না হয় 

ইঙ্গরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাঙ্যাস বিষয়ে অধিক আঙ্ককৃল্য করা যায় এতদ্বিষয়ে গববুনর্ 
ক্েনরল বাহাছুরের নিকট দরখাস্ত দেওনারথথ কলিকাতায় সংপ্রতি এক টৈঠক হ্হ্য়া 

তদ্বিষয়ক আন্দৌলন হইল। 

(১ নবেম্বর ১৮৩৪। ১৭ কান্তিক ১২৪১) 

এতদেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেক্ী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্্বান হইয়াছেন 

যেহেতুক শ্রীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় সুশিক্ষিত সাধারণজনগণের আঙ্ককুল্যে 
ও মনোযোগে উক্ত বিদ্যোপাজনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ 

মিসিনরিরাও আছেন। তৎপ্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএণ্টে্স সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল 

বেনিবোলেণ্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরাণহাটা একিডিমি এবং 

কবরডাঙ্গ। ও মির্জাপুর ইঙ্জলিস স্থূল ইত্যাদি অনেক পাঠশাল। ভদ্রসস্তানের ও দীন দরিদ্রের 
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বালকগণের বিদ্যোপাজনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়া 
ইঙ্গরেজ হইতেছেন। অন্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে 
পাঠাথিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা বু[ৎ্পত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও 

টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি খ্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহাযা 
প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্রাচাধা ও গুরুমহাশয় ধাহার! স্বীয় ভবণপৌষণাথ উক্ত 

বাবসায় করেন মান্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভস্কর- 
প্ত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচাধা*মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ শ্মৃতি 

ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্ত ইহাতে অন্থবাদাদি করাইতে এবং অস্মদা্দিব পূর্বব 
বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কাঠণ কোন২ বালক কিছু দিবস 

গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষ। পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমর্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ 

ইঙ্গরেজী বর্ণমালা! ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়। পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখ। 

গণিভ ও তজজমাদি এবং অক্ষরাদি কষামাঞ্জা সকল শিক্ষা হইয়া খাকে তাহাতে 
পূর্বোক্ত বালকের! প্রায় কম্ম চাপাইতে পানপ্ধে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাস। করিলে 9 

তাহার সছুত্তর করিতে পারে। বখ। ইঙ্গলণও হইতে বুষ্টল কত দু গুগনগরের মধ্যে 

প্রধান যোগ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্ জন ইত্যাদি 
প্রশ্নেব সহুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠা পত্নাদিও 

লিখিতে পারেন কিন্কু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদাপি জিজ্ঞাস। কর! যাঁয় যে ক্টক 

হইতে ত্রিহ্ুত কতদূর পাগুব বংশেব মধ্য প্রধান মোদ্ধ। কে ছিলেন বানর মধো প্রধান 
বলবান্ কে ছিল শ্র্টীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশবথ রাঙ্গা কি 
নিমিত্তে জোষ্ট পুক্রকে রাজ্যাভিষেক ন। করেন এবং চারি পুত্র বর্ধমানে দশবথ রাজ। 

কি নিমিত্তে মৃতু) হইয়া বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না হহা প্রায় 

দেখিয়াছি । কোন২ং বাপক যাহার! ইঙ্গরেজী পড়িয়া! পারদর্শী হইয়াছেন তাহারদিগকে 
কাগ ক্রান্তিসগ্থলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাস। করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্রান্তি কম 

ডিক টেট বায় রুপিস এনেস এগু পায়দ এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এগ পেক্স ইহা 

হইলেই সুক্্মমতে হিসাব করিয়! দেন শতুব] অগ্রাহ্থ করেন স্থৃতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্বাসাধারণের অন্ুরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত 
হইয়াছে কেননা যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপরু হইয়া পরে অন্ত ভাম! শিক্ষা 

করেন তবে স্বভাষাস্থিত প্রপ্নাদির সছুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক ন! 
কেন সর্বসাধারণের যত্ব নাহইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয়না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী 
বিদ্যার চর্চ। পূর্বে এত অধিক ছিল না লোকের অঙন্গরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বুদ্ধি 
হইতেছে । অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশ করিয়া 
স্থভাষায় অন্রাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অন্থরোধ করুন তাহা হইলেই 



৯৪ চগ্প্রাদ পাত্রে সেকাব্লেব কথা 

এদেশস্থ স্বভাষানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ 

ঘোষ্ণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন। কন্যচিৎ হিতাকাজ্কিণঃ।-_ চন্দ্রা । 

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ | ৬ বৈশাখ ১২৪২) 

বিদ্যাধ্যাপন ।-_ধাহারা ইঙ্গরেজী ভ।ষ| ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কাধ্য নিযুক্ত 
হইতে ইচ্ছুক তাহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান কর। যাইতেছে যে তাহারা নীচে লিখিতব্য 
কোন এক জন সাহেবের নিকটে, গমন করুন। যেহেতুক এ সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের 

সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকতর্ক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা! লওনকাধেযে নিযুক্ত 

হইয়াছেন। যাহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন ত্রীহারা নিজে কিরূপ 
বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় কোন্ কর্মে নিযুক্ত 

ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা € ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের 
গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাদ্দির যে পধ্যম্থ শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন 

তাহা দরখাস্তে লিখিবেন। 

যাহার! দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেনণ যে এতদ্দেশীম় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ 

কথোপকথন করিতে পারেন তাহার! এরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে । 
প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দরখান্তের সঙ্গে স্বীয়সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দ্রিতে 

২ইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সিত্রিবিপয়ন। কলিকাতা ১৩ এপ্রিল ১৮৩৫ । 

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২১ ভাদ্র ১২৪২) 

কলিকাতার পুন্তকালয়।-_-গত সোমবার পূর্ববান্ছে টৌনহালে বন্ৃতর বাক্তির এক 
বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা৷ নগরে সর্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ 
সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের স্থুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। এ সমাজে শ্রীযুত সর 

জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ বাক্তি লইয়া! এক কমিটি স্থির হইল 

তাহারা এ পুস্তকালযের নিয়মসকল নিদ্ধাধ্য করিয়। টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহ 

জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্বক অতিশীঘ্বই এক পুত্তকালয় 
স্থাপিত হইবে এবং তন্ারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

সাধারণ পুত্তকালয়।--কলিকাতার যে সাধারণ নৃতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির 

হইয়াছে তদ্ছিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে । এক শত জন সাহেব এ পুমস্তকালয়ে 

তিন২ শত টাক! করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩* হাজার টাকা পধ্যন্ত 

স্থির হইয়াছে এবং অতি শীদ্র২ সাহেব লোকের! নানা পুস্তক দান করিয়া এ আলয়ে প্রেরণ 
করিতেছেন। আমারদের ওরস! হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরপেই সফল হইবে। 
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(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২) 

সর্বব সাধারণ পুস্তকালয়।-_-সর্ব লোকেরাই অনবরত নৃতন পুস্তকালয়ে নানাবিধ 
পুস্তক দান করিতেছেন । আমর! দেখিয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে তম্মধো এতদেশীয় 

অনেক মহাশয়কতৃকি অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে । যে মহাশয়ের! এ পুস্তকালয়ে 
অর্থ দানছ্ধারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাহারদের সংখ্যা ৫* মধ্যে। এ অতিখেদের 
বিষয় যেহেতৃক এ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও 

মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তত্দারা বহুতর পুস্তক ক্রয় 
করিতে পারা যায় তাহা হইলে এঁ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি 

স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুকক সর চালগ মেটকাপ সাহেবের দ্বার মুদ্রাযন্ত্ 
মুক্ত হওনেপকার চিরম্মবণার্থ যে অট্রালিক নির্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে 

এইক্ষণে ৮*০* টাকাপর্্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু এ ব]াপার সম্পশ্নকরণার্থ এ টাকার 

পাচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে । 

( ১৬ মাচ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫) 

গত সাঞ্তাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্থকালয় সংস্থ'পন বিষয় 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুম্তকালয় ৫ [ মাচ্চ ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার 

পাণ্ডে স্থাপিত হহুয়াছে এবং বহুতর পুস্তক এ লাইবরিতে প্রস্থত দৃষ্ট করিতেছি এবং 
উন্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যা সমূহের পাঠজন্য প্রায়শে। 
২০০০ হাঞ্জার সঞ্চিত হইয়াছে । 

(৮ অক্টে(বর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 

মেটকাফ ফ্রিপ্রেশ পুস্তকালয়।--শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে পালদীথির 

নিকটে ক্রিপ্রেস পুপ্তকালয়ে এক অট্ালিক। গ্রন্থনার্খ গবর্ণমেন্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান 

করিয়াছেন যে এ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না । 

(৯ জানুয়ারি ১৮৩১৩ | ২৬ পৌষ ১২৪২) 

রাজ! বিজয় গোবিন্দ সিংহ |--জ্ঞানান্বেষণ সগ্থাদপত্জের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 

সর্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহন্ত মুদ্রা প্রদান কর্ত! শ্রীযুত রাজ। বেণুয়ারিলাল 

নহেন কিন্তু পুরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজদ্নগোবিন্দ সিংহ । সংপ্রতি এ রাঙ্গা অনেক 

টাকার এক মোকদ্দম। বিলাতে শ্রীলঙ্রীযুক্ত বাদশাহের হন্থুর কৌন্দেলে আপীল করাতে 

জয়ী হইয়াছেন। 
এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! সর্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত্ব মধ্যে২ যত টাকা 



৯৬ চাদ পাত্রে সেক্াবে কথা 

প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফদ্দ জ্ঞানান্বেষণ সম্থাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্বক আমর! প্রকাশ 

করিলাম ত্ীহারদের নাম এই২ | 

প্রযূত রাজ। বৈদ্যনাথ রায় ৫০০০০ 

শুযুত নরসিংচন্দ্র রায় ২০১০ ০৪ 

শ্রযুত কালীশঙ্কর রায় 28৪ 

শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল রা ৩০১০০০ 

গ্ীযৃত গুরুপ্রসাদ রায় £ টার তি 

শ্রীযুত হরিনাথ রাম বাহাস 

শ্রযুত শিবচন্দ্র রায় হি 

(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।_-জমিদারের অপ্রাপ্ত বাবহার যে পুত্রেরা পিতার 

অবর্মানতায় গবর্ণমেন্টের অধীন হন তাহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বুকালাবধি শ্রীলশ্রীযূত 

গববুনব্ জ্বেনরল বহাছুরের মনোযোগ হইয়াছে । গবর্ণমে্ট তাহারদের তভূম্যধিকার 

রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্ত তাহারদিগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুত্বের অধীনে মুর্খ 

করিয়। রাখিতেছেন এবং যে ভরি২ পারিষদ্ ব্াক্তির দ্বারা ত্তাহাবা বাল্যাবধি বেষ্টিত 

থাকেন তাহারা এ বালকেরদের অস্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন 

পরে যখন তাহার। আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যা্দ 

অপকায্যে আসক্ত হইয়৷ পুন্রতুল্য দরিদ্র প্রঞ্জারদিগকে দ্য আমলারদ্বের হস্তে 

পতিত করেন। শ্রীযুত লা উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারাথ 

অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদুশ জমিদারের স্বীয় অধিকারের মঙ্গল 

করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তীহারদিগকে প্রদ্দানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে 

এমত বিবেচনা! করিয়াছিলেন যে ত্াহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া হিন্দুকালেঞ্জ 

হইতে শিক্ষা দেওয়! যায় কিন্তু পরে দেখিলেন যে ত্াহারদের আত্মীয় স্বজনেরা 

এমত কল্পে নিতীস্ত অসন্মত যেহেতুক তাহারা কহিলেন যে সামান্ততঃ কলিকাতা শহর 

এন্বাস্থ্াজনক স্থান অধিকন্ত যাহার কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধায়ন করিয়াছে 

তাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধন্দে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলপ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক 

সাহেবের এ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্তমান গবণমেপ্ট এ বিষয় পুনরুখখাপন 
করিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীধুক্ত লার্ড অকলগু সাহেবকে 

এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট মফঃসল স্থানে যে সকল 

পাঠশাল। স্বীপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ 

যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে তাহারদের কুটুপ্বের! সম্মত না হন তবে এ বিদ্যাভ্যাসার্থ একং 
জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন""*। 







নৃতন পুস্তক 

(১২ জুন ১৮৩০। ৩১ টজ্য্ ১২৩৭) 

নৃতন গ্রন্থ ।--নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়! উপকৃত হইলাম বিশেষত: 

ডার্জলিঙ্ন স্থানে এক চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সৌসৈটির সংগ্রতি 
প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা! হইয়াছে তাহার চুম্বক 

ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা! আমর! 
আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধাতা স্বীকার করিলাম 
কিন্ত কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে তদবধি আমারদের 
অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না এবং সেই অঙ্গীকার 
আমর। উল্নজ্ঘন করিতেও পারিব না। 

(১৯ জুন ১৮৩০ ৬ আষাঢ় ১২৩৭) 

সংপ্রতি শ্রীমস্তাগবতনামক মহ।পুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বার। প্রকাশিত হইয়াছে 

এবং তাহা! টাকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়া! তিন বংসরেতে প্রস্থত হয় তাঁহার মূল 
শ্লোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহন্ন এবং টাকার গ্লোকের সংখ্য| চতুর্বিংশতি সহম্স তাহার মূল 
স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তণ্চিয়নেরদের স্থানে ৪* টাকা করিয়া লগ্নে নির্দারিত 

হইয়াছে। তুলাত কাগজ্েতে পুস্তক মু্রিতকরণের প্রথম স্থনটি এই। 

বঙীর-মাহিত্য-পরিষং প্রস্থাগারে এই সক্ণ প্রীমস্তাগবত আছে। ইহা তুলট কাগজে পুখির 

আকারে মুজ্িত এবং ছুই খণ্ডে মম্পূর্ণ। গ্রন্থের মুদ্রণকাধ্য শেষ হয় ৩১ বৈণাথ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮৩*), 

কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,-“ীমহিবেদব্যাসপ্রোক্তং শ্রীমন্ভাগবতং জীভবানীচরণ বন্দযোপাধ্যায়েন 

অযত্ততে। বহুবুধশৌধিতং পক্ষশরধরাধরধরাশীকীয় বৈশাখন্তৈকজিংশগ্বানরে কলিকাতানগরে সমাচার 

চন্ত্রিকাণস্ত্ণোক্কিতং।” ঠিক ইহীর পরেই গ্লোকীকারে ভবানীচরণের বংশ-লতা! আছে । 

(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩। ৮ কাহিক ১২৪*) 

'**সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্র।ক্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহাধ্যেরও শৈথিল্য 

নাই। তাহার এক স্পষ্ট গ্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
সংপ্রতি সটাক মন্থসংহিত। মুদ্ধাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যনাধিক ছুই শত 
পুস্তক ১০ টাক! করিয়! ছুই মহাঁশয় ধনিকতৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে ।".. 

ইহাও তুলট কাগজে পু'খির আকারে যুস্রিত। ইহার প্রকাশকাল-১৮৩৩ সনের ২র মার্চ 

(২* ফাল্গুন, ১৭৫৪ শক); জীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভ্রমক্রমে “১৮৩২” বলিয়াছেন ('পঞ্চপুষ্প', ফাস্তুন 
১৩৩৮) রঃ ১৪৩৩) । 



১০০ সংবাদ পাত্রে সেক্াবেনব কথ 
& ছুট, টি 

(১৭ জুলাই ১৮৩০ | ৩ আবণ ১২৩৭) 

শ্রীযূত মহারাজা কালীকষ্ণ বাহাছুর যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ ই্জরেজী ভাষায় অন্বাদ 

করিয়াছেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 

॥ ৪ জুলাই ১৮৩০ | ১৪ আবণ ১২৩৭ ) 

নীতিকথ| [ মর্যাপ ম্যাকসিম 11-- শ্রীযুত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাছুর নীতিকথ। 

সংগ্রহ করিয়াসংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণজেনীপূর্ববক ইঙ্গরেজী ভাষায় মুক্রিতকরণপূর্ববক প্রকাশ 

করিয়াছেন''' | 

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 

আমর! মোদমানে সর্বজন সঙ্সিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাস্থ শ্রীল শ্রাযুত 

রাইট রেবেরেগ্ড লার্বিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্ নামকৈক ইঙ্গরাজী গ্রন্থ 

| 70181150188 1২8559185 ] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অন্থবাদ করণে শোভাবাজা রস্থ শ্রীযুত 

মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংগ্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

অপর চাণক্য মুণিকৃত প্রচলিত অষ্টোত্বর শত শ্লোক এবঞ্ট পঞ্চ ও নবরত্ব কবিতাদি 

তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্নস্তীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল 

প্রকাশক হইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানস্থর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সম্তোষকর হইবেক 

যেহেতৃক অব্যবহিত পুর! মুদ্রাঙ্কিত গ্রশ্থদ্বয়ে সর্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব 
অস্মদাদির অহুমেয় যে বর্তমান গ্রন্থন্থয় উত্তমাতিশয়বূপে বিখ্যাত হইবেক। 

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 

শ্রীযৃত মহারাজ কালিকৃষ্ণ বাহাছুর..'সংপ্রতি নীতিসংকলননামক এক অপূর্ব গ্রশ্থ 

প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পঙ্ডিতের সংগ্রহ ১*৮ গ্লোক পঞ্চরত্রের ৫ শ্লোক নবরত্বের 

৯ ঙ্গোক বানধ্যষ্টক বানরাষ্টক মোহ্মুদগরের ১৩ প্লোক শাস্তিশতকের ১০৭ শ্লোক সর্বসথদ্ধা 

২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্ববক তঙ্গিয়ে এ সকল ফ্লোকের মন্ধার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন 

ইহাতে যদ্যপিও কোনং ইঙ্গলণ্ীয় মহাশয় এবং তাহার পিতৃস্বন্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষচন্্র 

ঘোষ অন্বাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহাধা করিয়াছেন তাহ] উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি 

তাহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্তই গৌরবীয়৷ বটে। 

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাস্তন ১২৩৮) 

প্রঘৃত মহারাজ কালীকষ্ণ বাহীছুর সংগ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশান্ত্রের মতঘটিত 

বিদ্বন্মোদতর্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অন্থবাদের 



সাহিত্য ১০১ 

সঙ্গেং আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল 
গুপ্তিপর্লিনিবাসি চিরপ্ীব ভট্টাচাধ্যকতৃকি রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক 

অতিমান্য তাহার এ অন্থবাদ অতিউন্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তত হইয়াছে এবং পূর্ব 
অঙ্থবাদাপেক্ষা তাহা অতত্যুৎকৃষ্ট। 

( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্কন ১২৩৮) 

শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকষ্ণ বাহাছুর...এইক্ষণে লোকেরদের অতি 
শুশষণীয় যে বেতাল পচিশে ও মহানাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যান্ুন্দর পুস্তক শোভা- 

বাজারের শ্রীধুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 

এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রশ্থ অতিশুশষণীয়। এবং যাহারা এ নায়ক 
নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাহারদের অতিন্ুশ্রাবা | 

(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ ্জাষ্ট ১২৪১) 

শযুক্ত রাজ! কালীকৃষণ বাহাছুর হিন্দরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ বেতাল পচিশনামক 

গন্থ ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন। 

( ৬ জুন ১৮৩৫ । ২৪ টজ্যষ্ঠ ১২৪২) 

[ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] লক্ষণৌ ।--সংপ্রতি শ্রীশ্রীযূত বাদশাহ কলিকাতা? 

শ্রিমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুরকতৃ্ক প্রেরিত স্বকৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রস্থপ্রাপ্তে সন্থষ্ 

হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলায় প্রদান করেন। অপর মহারাজের 
পিতৃঘশরীয় শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায়ৎ পাইয়া তন্রপ 

মরধ্যাদাস্িত হইয়াছেন। এ রাঙ্গধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উদচ্চস্থান নির্দাপবিষয়ে 

ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া এ মহতীবিদা! 

অর্থাৎ জ্যোতিষশান্ম বঙ্গদেশে বিষ্তারপ্রবুক্ত নানা বিদ্যালয়ে বিতরণক!রণ তথাকার 

আসিষ্টাণ্ট রেসিডেন্ট কাণ্তান পাটন সাহেব প্রতি খাদশাহের আদেশ হইয়াছে । 

( ১৪ জুপ্লাই ১৮৩২ । ৩২ আযাঢ় ১২৩৯ ) 

সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নূতন পুম্তক।-_অন্মদাদির গোচর হইল যে 
শোভাবাজারস্থ শ্র্রীমন্সহারাজ কালীর বাহাছুর কৃত প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ইঙগরেজী প্লোইট 

লিটেরিটিউর ( অর্থাৎ উত্তম! বিদ্যায়) নামৈক পুস্তক বঙ্গতাষায় যাহ! সংগ্রতি প্রস্তত 
হইয়াছিল তাহ। রাজার দয়ালু শ্বভাবপ্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ 



১০২ লংলাদ পত্রে সেকান্সেব্র কথা 

তৎ্পাওুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা এ সাহেব অবিলগ্থে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযস্ালয়ে 
উভয়বাণীসম্প ক্রসহিত যন্ত্রিতপূর্বক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্ত স্থির করিয়াছেন 
অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমধোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক 
অনেক সম্ভাবন।। 

অপরঞাবগত হইলাম যে পূর্বোক্ত সাহ্বদ্ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাছুরাম্থবাদিত 
রাসেলাস্নামা কাব্যগ্রন্থ শররামপুরের য্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া ৪ তঙ্কায় প্রাপ্তব্য হইবে 
এমত নির্ধার্য করিয়াছেন। 

( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 

কলিকাঁতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজা কালীরুঞ্চ বাহাদুরের স্থানে আমর। 
এক 'থর্থ প্রা্ধ হইয়াছি এ গ্রস্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানন করিয়াছেন গ্রস্থের 
শাম এই | “সংক্ষিপ্ত সদ্িদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গা” গ্রন্থ প্রকাশের 
অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য এ গ্রন্থ কেবগ একবার চক্ষু বুপানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে 
যে তাহার অন্থবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্তু যুদদি এ ভাষান্তর আরো কিঞ্িৎ সহজ ভাষাতে 
ভাষিত হইত তবে বিদযার্থি বাপকেরদের পক্ষে আরে] অধিক উপকার জন্মিত। 

( ১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ আবণ ১২৪২) 

তন গ্রন্থ ।7 আমরা আহনাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রযুত মহারাজ 
কালীকষ্ণ বাহাছুণকত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইজরেন্দী ও হিন্দী ভাষাভাধিত মজময়ন্ তায়েফ 
অথাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বাঙ্বাদিত গ্রশ্থ...মুদ্রিত হইয়াছে । 

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 

গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীর: বাহাছুরকতক পয়ার চ্ছন্দ 
অন্থবাদিত হইয়া এ রাজযন্তে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । এবং প্র পুস্তকের একখান আমার- 
দিগকে প্রদান করিয়াছেন '** | 

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ২? ভান্র ১২৩৭) 

অবোধ বৈদ্তবোধোদয়।-কীচরাঁপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে 
শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ববিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা! অনেকেই 
অবগত হইয়াছেন সংগ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযূত বাবু রাজনারা়ণ মুন্সী এ প্রকাশিত 
গ্রন্থের দৌষ প্রদর্শনপূর্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রস্থের অগ্রামাপ্যহেতৃক দৌষকথন এবং মহারাজ রাজবল্পভ 
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গৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মন্থু যাজ্ঞবন্ধপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থা- 
পত্রানুসারে যথার্থ অ্ষ্টোৎপত্তিকথন এবং ব্রাক্ষণগণের যথার্থ স্তরতি কীর্ভনাদদি প্রকাশ 
করিয়াছেন অপর এতদৃগ্রস্থে বহুতর বৈদ্যকতৃ ক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে এ পুমুক চক্দ্রিকাযস্্রে 
মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীত্ত প্রকাশ পাইবেক ।__সং চং। 

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২৪ মাঘ ১২৩৭) 

মহাভারত ।--আমর| সকলকে সম্বাদ দিতেছি ধে কলিকাতানিবাসি শ্রযুত লক্ষমী- 

নারায়ণ স্তায়ালঙ্কার নিজ মুদ্রান্ত্রে কাশীরাঞ্জকতৃু্ক সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দ- 

প্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলাম্মতি মসীতে উত্তম 
দেবনাগর অক্ষরেতে কাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ 
এক এত টাকা স্থির করা গিয়াছে শ্রীমূত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবের এবং অন্য২ 

পাঠশালার সাহেবেরা গ্রহণ করিয়াছেন অপরঞ্ধ এ পগ্ডিত পূর্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও 

বাঙ্গল1 এই তিন ভাষায় £সংগৃহীত যে হিভোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্ববেং ১২ বার 

টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্ুল্য স্থির করিয়াছেন ধাহাব প্রয়োজন হয় 
তিনি পটলভাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশ।লাতে তত্ব করিলে পাইবেন ইতি। 

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ কজ্যষ্ট ১২৩৮) 

মলগসংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ ।-_মন্থসংহিতান।মে প্রসিদ্ধ গ্রস্থের 

ভগবান কুন্বকভট্টসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় যূলসংহিতার সহিত ৪ হ্রীযুক সব 
উইলিয়ম জোন্স সাহেবের রূত এ গ্রস্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার 

মীরজাপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাযন্তরে মুদ্রাস্কিত কর। যাইতেছে । ডিওডেদিমে। পরিমাণেব 
৪৮ পৃষ্টসংখ্যক এক২ ভাগ এক টাকা! মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হঈবেক ইহার প্রথম ভাগ 
জোষ্ট মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ ঠবশাখ সন ১২৩৮ সাল। 

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 

কামরূপযাত্র/পদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান ।--ধার্দিকবর শ্রীধুত চক্দ্রিকা প্রকাশক 

মভাশয়েযু। নমস্কারা নিবেদনথশদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকাপত্রত্বার। অবগত হওয়। গেল 

যে ৬ গয়াধাজ্ার বিধান এক ক্ষুত্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ধ 

এবং অনেকানেক দিগদেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপর| দর্শনি 

একোদ্দিষ্ই জিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্ত 

কামরূপ যাত্রার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পৃর্বেতে কামরূপদেশ কোন্ ধিগে কিরূপ ইছাও 

অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অন্মত্কৃত বুরপ্রি পুন্তকহার| তাহ। নিবৃস্তি হইয়াছে। 
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অপর এ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্ঈশ্বরী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্ 

লিখিয়! তাহাতে এমত উল্লেখ কর! গিয়াছে যে ইহার ধ্যান পুজা মন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত্ 

ও কালিকা পুরাণাদিতে অন্থসন্ধান করিলে পাওয়৷ যাইবে তত্দারা যাত্রাকারির কোন 

উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়। যায় এতাবন্সান্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় স্থগম 

গ্ধ অদ্যপ্ধ্যস্ত কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। 

যোগিনীতস্ত্রেরে কামকপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুপধয়স্খহতাপ্রতৃতি 

মূল গ্রস্থেতে যদ্যপিও কামরূপধাত্রা লিখিত আছে কিন্ত সে এমত বাহুল্য যে তদ্দারা 

ধাত্রিকের কর্খখ কর! স্থুদুরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক এ 

সকল গ্রন্থে গ্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তছুপলক্ষে নানোতহাস লেখাতে 

এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়। যায় আরো দেখুন কাশীখণ্ড দোখয়! ক 

কেহ কাশীযাত্র। করিতে পারে বিশেষতঃ এ সকল পুস্তক ভাগ্যবান লোকের ঘরেতেই 

থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরম্থ দেবালয়ের ব্রাক্ষণেরদের সাহস পাণ্ডিত্য 

তাহ! কালীঘাট জগন্নাথের পাপ্ডাঘ্বারা সর্বত্র বিদিত আছে অতএব তাহারদের দ্বার 

যে যাত্রান্থক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে 

আগত নানা ধার্দিক যাঁত্রিক মহাশয়ের! হঠাৎ অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রাকরণে 

অক্ষম হইয়া! মনোছুংখী হন। 

একারণ ধাশ্মিক যাত্রিক ও অন্তান্ত মহাজভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে 

( কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনীমক ) এক ক্ষুদ্র করিতে মানস করি তাহা যদ্রপ করিতে 

মনস্থ করিযাছি তাহার আভাষ লিখিতেছি-"" | 

১। এ্রপুস্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা 

যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শব্েতে আদ্ধার্দির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে । 

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো| 

নানা রাজার অধিকার পরিবর্তহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা 

নির্ণয় করা অতিছুঃসাধ্য। মধ্য কালে এতদ্দেশে শ্লেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে 

ুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় 

রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্ব্গদেব অনেকানেক স্থপপ্তিতদ্বার৷ বিচার করিয়া অনেক 

দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়। সেবাপুঞ্জার নিব্পণ করিলেন এতাদৃশ ম্হামহিম মহাশয়ের! যে 

বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন তাহ এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। 

যোগিনীতত্ত্রে লেখে। তারাদেব]াঃ শতধনৌ মঙ্গল! নাম চণ্ডিকা। এ মঙ্গল চণ্ডিকা 

পীঠের পূর্বনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ হ্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ 

করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমন্বারা৷ নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল প্রতিম৷ স্থাপন 

করিয়। দেঝালয় করিলেন কিন্তু অর্বধাচীন শুদ্রকতূর্ক স্থাপিত প্রতিম! বলিয়। অনেকেই মান্ত 
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করে না। অতএব যে সকল দেবালম়্ প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মছুয্যের গম্স্থানে আছেন 

তাহারি অনুক্রম লেখা যাইবে । 

৩: পুম্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমূখাতৃদায়িক শ্রান্ধাদির কিছু চম্বক লিখিয়া 

প্রতোক২ পীঠের পৃথকৃ২ যাত্রাবিধি ও যে২ স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্নবা তাহা লেখা যাইবে ৷ 

৪। প্রতোক দেখতাব ধান পূজা সংক্ষেপ লেখা আবশ্বক কিন্ধু তাহাতে আপত্তি 
হইতে পাবে। পবস্ত পীঠস্ক দবতার ধ্যানপূঞা মস্ত্রাদি যাত্রাঙ্গাম্ুকূপে প্রচার করা যায় 

এএএব তদ্বিষয়ে আান্দো্গিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেগা যাঈবে নতুবা দর্শন 

স্পর্শন বন্দন প্রণংস। মাত্র পিখিযা সমাপন কর] যাইবে ! 

৫1 য্দাপিও ধ্যানমন্ত্র লেখায় সকলেব মত স্থিব হয তথচ মহাবিদগারি পৃজ্জালিষয়ে 

তন্্রপার ও এনা ভন্ত্রবিদ্যাষয়ক গ্স্থে বরাত দেওয়৷ যাইবে। 

৬। প্রথমতঃ কহক প্রকরণ স্থির করা গেল ইচান্তে ধাশ্িক মহাশযেবদেব মতাম্তর- 

কবণার্ভপ্রা যদ্দ আজান! যায এবং আত্ম বিনচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিভ্াাগ 

কন্ব। ণৃদন্ন বসান আবশ্যক বুঝ। মাধ তাচ। করা যাইন্তে পাবিবে এখণে কেবল স্কলাভিপা় 

লেখা গেল শিবেদনগিতি ১৭ ক্ষঠি শকান্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিণাষ ঢেকিধাশ ফৃক্ধন। 

মুলুক মাসাম। 

( ১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 

শুতন গ্রন্থ । পীঁকরাজেশ্বর 1-.এই দেহধারণের মুলাধার 'মাহাৰ অতএব সর্কবোপ- 

0ডাগখোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা কূপ ধারণপূর্ববক অগ্র তিক্ত মধুর লবণ কট্র কমায় 

বড়সযুক্ত চর্বব চেষ্য লেহ পেয় ভক্ষ্য (ভাঙ্গা দ্রব্যসমকল সাত্বিক রাজাসক শামপসিক ন্রিবিধ 

প্রকার বিভাগ করিয়। অনদাচ্ছণ নামক শাস্থ প্রকাশ করিলেন। এ শান্ব সর্বসাধাবণ 

বোধের কঠিনতা প্রযুক্ত তথ কন স্থনি্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রভাপবঝান সকল গুণ নিধান আমান 

মহারাজ নল মহাশয় এবং পাগুবীয় ভীষসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বধনামে স্থপশাস্ত্র প্রকাশ 

করিয়াছেন এবং উত্তরোন্তব স্থগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের 

নানাবিধ কুতৃহলনামে স্থপশান্্ব প্রকাশে স্থলভাধিকা করিয়াছেন । তৎ্পরে জবনাধিকারে 

এ সকল স্থপশাত্মহইতে প্রয়োজনমতে কিঞিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ 

প্রস্তুত হইম্নাছে। এইক্ষণে হিন্দুরাজ্জ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে এ সকল সংস্কৃত স্থপশাস্ম 

এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহাশ্থভব শ্রীযুত বিরুমাদিতা মহারাজাধিকারে 

সংস্কৃত সুপশাস্্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্তা শ্রীযুত কেম শর্মরুত ক্ষেমকুতৃহনামক গ্রন্থ হইতে ও 
শ্রীযৃত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয় পাকবিধি ও 

নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাপাব্রণের দুঞ্ধর পাক পরিশ্যাগ 

পূর্বক স্থলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্তমান অনেকানেক 

২১৪ 



-০৬ সওবাদ পত্রে সেকাব্নেশ্ ক্ষথা 

নুপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিবয়ি ব্যক্তি সকলের স্থগমবোধার্থ পরিমাণ সহ 

পাঁক বিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণ মঞ্জরী গ্রস্থ 

এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গণ্য পন্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্বক গৌড়ীয় 
সাবুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি ।- সং চং। 

এই পুস্তকের একথখণ্ড আমি রাজ! রাধাকা্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্রের 

' পাঁক রাজেস্বরঃ 

এবিশবেশ্বর তর্কালঙ্কার ভটাচার্য কক সংগৃহীত 

হইয়া কলিকাতার যোডাবাগানের হধাসিদ্ধু যন্ত্রে 

মুদ্রাঙ্কিত হইল। 

শকাবা; ১৭৫৩ । বাং ১২৩৮। 

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

তাড়িত [৭76 ৮6796০8650 ] নামক এক নাটক ।--এ গ্রন্থকর্ভা বাবু কৃষ্মোহন 

বন্দ্যের গ্বানে আমর। তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম এ গ্রন্থ তিনি অতি- 

নৈপুণারূপে রচন। করিয়াছেন । ইঙ্গরেজী ভাষ। এ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা 

বিবেচন। করিলে তাহার এ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ, লোকের। 
এইক্ষণে যেপ্রক।র দলাদলে বিভক্ত আছেন তর্দুষ্টে এ পুস্তকের মন প্রকাশ করা আমারদের 
স্থকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ত্রাক্ষণের৷ আপন শিষোরদিগকে ফাকি দিয়াও এ শিষ্যেরদের 

্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান- 

লোকেরা ধন্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাহার 

এতদ্রপ দোষ অর্পণকর! কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে 

আমারদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল 

হইয়া গিয়াছে । এবং ধাহার! নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধশ্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে 

তিরস্কার করেন ত্বাহারা যদি আপনারদের পরমমান্ত ধশ্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে 

তাহারাই পরমদ্দোষী হইতে পারেন। 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 

মনন ।--কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহ।শয়েরা৷ গত সঞ্চাহে বিশ্বনাথ তর্ক- 

ভূষণ ও তারা্টাদ চক্রবর্তিকতৃকি মন্গসংহিতা যে নৃতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়- 
বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন । তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়া- 
প্রযুক্ত আমরা কেবল এ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ 
এ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গল। ইংরেজীতে মুদ্রিত হইবে ইঙ্গরেজীর ভাষান্তর যাহ! সর উলিয়ম 



সাহিত্য ১০৭ 
জোন্স সাহেবকরৃকি হইয়াছে তাহাই পুনর্বার মুদ্রাস্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদকয় 
মহাশয়ের! তাহাতে অনেক টীকা দিয়াছেন তত্প্রযুক্ত অন্থবাদ্ের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে । 

গবর্ণমেণ্ট তৎ্কম্মের অত্যস্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কলিকাতার স্থপ্রিম কোটের 

কৌন্দেলি সাচ্েবেরা তাহাতে স্বাক্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টত৷ হইয়াছে । 

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্গুন ১২৩৮) 

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লীক সংপ্রতি ঈংস্কত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রা্নিত 
করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ 

পৃষ্টপরিমিত হইবে । এই মৃলগ্রস্থে ধাহারদের আবশ্যক তীহারদের ইহাতে মহোপকার 
হইবে। এ গ্রন্থ উক্ত বাবুর অন্থমতিতে শ্রীযূত রামোদয় বিদ্যালঙ্কারকতৃর্ক সংগৃহীত 
হইয়াছে । 

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে এ বাবু অতিস্থকঠিন কএক বৈদ্যকগ্রপ্থ বাঙ্গাল।তে 
ভাঁষান্তরিত করিতেছেন তাহ। প্রস্তুত হইলেই মু্রাঙ্কিত করিবেন। 

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮) 

নূতন পুস্তক। ভাবতবর্ধায় ইতিহাস ।--ইঙ্গলপণ্তীয়েরদের ভার তবশে প্রথম আগমন বধি 

লার্ড ঠেষ্টিংস সাহেবের আমলের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৮২২ সাগপধাঞগগ ও ভাবন্বর্ষে 

ইপনগ্রীয়েরদের কতৃক যাবন্ধাপার হণ তদৃপাখ্যান গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক- 

কতৃর্ক অন্বাদ হ্ইয়। ছুই বালমে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । প্রত্যেক বাদম ৪০ চাবি শত 

পুষ্টপরিমিত। প্রত্যেক বালমের মুল্য ৪ টাকা করিয়! গ্থির হইয়াছে । 

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জা ১২৩৯) 

নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ ।-_স্রীযুত বকিংহেম সাহেবের পগে শ্াযুত 
আনটনামক যে সাহেব কলিকাতার জন সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইযাছিলেন স্তাাকতৃকি 

ইলগ্ু দেশে এক নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে । ইহার কতকগুলিন পুস্তক 

শীধুত থাকর কোম্পানির ঘরে বিক্রয় হইতেছে। 

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 

বিপ্রভক্তি চক্দ্রিকা।--বিপ্রভক্তি চক্দ্রিকানামক এক নৃতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে 

তদ্ধিশেষ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্মসভাম় থে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তছ্ুত্তর যে 
বাবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাষার্থসহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া স্বজন সঙ্জনগণকে 

প্রদান করিতেছেন। এর গ্রস্থের তাত্প্ধ্য শৃদ্র বৈষ্বলকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই 



১০৮ মং পাত্রে দেকাবেন কথা 

করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাহার প্রসাদ ভোজন 

করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নান! শাস্ত্র প্রমাণঘ্বারা 
ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে । 

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

বিজ্ঞাপন ।-_-সকলকে জ্ঞাত, কর! যাইতেছে যে মোকাম কলকাতার বড়বাজ।:র 

পঞ্চাণনতগাতে শ্রীগোবিন্দচন্ত্র ধরের নৃতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লাল। বাবু ক্ষতি 

ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটাতে শ্রীযুত যোগধ্যান দিশ্র সার স্ধাবিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার্তে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙলা! অক্ষরে পুস্তক মুন্রিত হইবে সংপ্রতি 

জ্যোতিঃশাস্তের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারভ হইয়াছে এবং এ আপীশে 

ভাল বাগল। ॥ পাগ'র ও পারশী ও আরবাঁ অক্ষর বিক্রয়া্থ প্রস্তুত আছে") হীতি 

১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর | শ্রীযোগধ্যান মিশ্র । 

( ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

বর্ষণ) চন্দ্রিকা।--বিলাত হইতে এসাইটাক জর্ণেলনামক ইঙ্জরেজী ভাষায় ব্রাক্গণত্ব 
বিষয়ে বৌদ্ধমতা বলম্বী এক বাক্তি যে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সছুন্তর চত্দ্রিকা দ্বার। প্রকাশ 

হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনপূর্বক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভ'ষা সহিত ত্রাহ্ষণ্য 

চন্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে । এ গ্রন্থ মুদ্রতকরণের নিমিত্ত ধাশ্মিকবর শ্রীযুত বাবু 

জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ব করেন অর্থাৎ তাহ মুব্রিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকার- 

পূর্বক তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতা্দিকে প্রদান করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়ছিলেন 

আমরা তাহার অন্ুজ্ঞামত পাচ শত পুস্তক প্রস্তত করিয়া ভতসঞ্জিধানে প্রেরণ করিয়াছি 

তিনি ব্যক্তি বিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন ।বন। মূল্যে এ গ্রন্থ প্রাপ্তিমাত্র বাবুকে 
ব্রঙ্ষণ ঠাকুর মহাশয়ের! আশীর্বাদ করিতেছেন ।-- চক্দ্রিক। 

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯) 

বৈষ্ণব ওক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমরা গ্রাপ্ত হইয়াছি-."। 

( ১৩ মাচ্চ ১৮৩৩ । ১ চৈত্র ১২৩৯) 

মারিচ গ্রামার ।--সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালরে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী 
বিদা। শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া মৃদ্রান্কিত পূর্বক 

প্রকাশ হইয়াছে । মুল্য ১॥ টাকা 



সাহিত্য ১০৯ 

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জোষ্ঠ ১২৪৭) 

কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় যুব মহাশয়ের! রাবিন্পনস গ্রাঘার অফ হিস্তি 
ইতিসংজ্ঞক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক 

আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় এ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীুত বাবু শিবচন্্র ঠাকুর। 
এ অন্থবাদ অত্যুত্ধমরূপই হইয়াছে অতএব তন্নির্বাহক যহাশয়েরা অতিপ্রশংসনীয় বটেন। 

এমত সাহসিক ব্যাপার নির্বাহদৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাতা! নগরে ইঙ্গরেজী ভাষা 
অতিপ্রচরদ্রপই হইতেছে অতএব সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধা ততই 
করা উচিত। 

(২২ জন ১৮৩৩। ১০ আধাঢ় ১২৪) 

বিজ্ঞাপন । - সংগারপরিহারার্থ হিন্দু লোকদিগের কর্তব্যতাবিধায়ক শ্রীভবানীচরণ 

তর্কভূষণ কতৃক নানাবিধ শাস্বোদ্ধ তসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ ক্লোক ও ভাষাবাকো 
তদীয়ার্থ এতছুভয়সম্বলিত জ্ঞানরসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত 

হইয়া ১০* এক শত প্রস্তুত আছে-"'প্রত্যেকের মূল্য ১ তন্ক!। 

(১৫ মাচ্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০ ) 

বিজ্ঞাপন ।-_সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখ। যাইতেছে ছন্দেমঞ্জপী ও বৃত্তরঞ়ীবলী গ্রগ্থ 

উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপ। হইয়। ছুই গ্রন্থ এক জেলদে 

বাইগু হইয়'ছে ছাপার মূল্য ॥* আট আনা স্থির হইয়াছে ধাহার লওনের আবশ্যক হয় 

মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 

ভট্টাচার্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইত্তি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি | 

বিজ্ঞাপন ।- সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রন্থ অর্থাৎ 

সাংসারিক ব্যবস্থ। নান! পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্ববক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম 
কাগজে ও উত্তম বাঙ্গল। অক্ষরে ছ।পাইয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া! মূল্য ॥* আট আনা স্থির করা 

গিয়াছে-*" | 

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্ষ্ঠ ১২৪১) 

শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪ । সটাক মনঃ। স্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র 

প্রকাশ কর যাইতেছে । ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুল্পুকভট্টটাকাসহিত মন্থসংহিতা 

প্ররামপুরের উত্তম কাগঞ্জে ও উত্তম বাঙ্গলা এক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্দবন্দি হইয়৷ অদ্য 

প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করা গিয়াছে । 



১১০ সওল্াদ পাত্রে সেক্কাতেনেত কথা 

( ৪ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জযাষ্ঠ ১২৪১) 

৩ত্ব __অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্রাচাধ্াবিরচিত হিন্দু ধর্শের বিধায়ক 

ষে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরামপুরের মুদ্ধাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে 

অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বঙ্গক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীদ্ত 

খাক্তকরণ আবগ্তক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ 
হইয়াছেন তীহরা প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রচ্থমার দেবনাগর অক্ষর বাতিরেকে মুদ্রাঙক্কিতকরণে 

অত)ন্ত মাপত্তি করেন এবং বঙ্জাশরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘুণ! বোধ করেন 

ধাহাব। এতদ্রপ বিবেচনা করেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই অস্মাদাদির অতিমান্য এবং 

উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট ন| হইলে তাহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমর! 
ইচ্ছুক নহি। তাহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষবে মুদ্রাঙ্ষিতকরণের দুই কারণ 

দর্শান। প্রথম এই যে দ্েবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্বাপর সংস্কৃত ভাষ। 
এ অক্ষবে লিখিত হইতেছে অতএব এর অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তছুত্তর এই 

দেবনাগরের মধ্যে ছুই ব লিখনের বিভিরত। আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের 
সঙ্গে অকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার 

হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাঞক্ছর বিহ্িম্ন তেমনি ঘে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস 

বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীন্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন। 
দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলেকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত 

ইইলে তাবৎ ভারতধধের মধো চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঅবধি চীন দেশের সীম! 

এবং কুমারিব1] শস্তবীপঅবধি কাশ্মীরপর্যাস্ত ইহ! সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবং 

ভাবতবধথেব মধ্যে বাধহারহওনার্থ ছাগাইতে হয় তবে তাহা অন্য দেবনাগরে ছাপান 

উচিত কিছু যে গন্থ কেবল বঙ্গদেশে বাবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহা 

বঙ্গদেশ প্রচলিত মক্ষরে মুদ্র! করা অযুক্ত বোধ হয় ন1। 

বঙ্গাক্ষবে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় 

৬াবৎ পগ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া অসিতেছেন এবং তাহার। আর কোন অক্ষর 

বাধার করেন নাও করিবেনও না । কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ 

স্ব।পিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপধ্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ 

পণ্ডিতিগকে জ্ঞাত কর! যায় ষে দ্বেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কণ্ম দেওয়৷ যাইবে না 

অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাহারা এ অক্ষরে 
স্বং লিপ্যা্দি ব্যবহার কারলেন না । এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে 

কোন পণ্ডিত৪ নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্তিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার 

একেবারে রহিত হ্ইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্তে 

দ্রেবনাগর চরিতকরণাথ্থ এফ মহোগ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল অতএব 



সাহিত্য ১১১ 

আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষব এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্তে দেবনাগর 
অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান 

সাহেবলোকেরা আশ্চর্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চঘ জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 

গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষবে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে ভারতবধের মধ্যে 
ইঞ্গলগীয়েরদের যত প্রঞ্জা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষব ব্যবহার 

করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ গ্রস্ত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই। 

যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত 

হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্মের শিম এ গ্রন্থে পাওয়া যায় এ গ্রন্থ নানাধিক তিন 

এত বৎসর হইল রঘুনন্দন ভট্রাচা্ধা কতৃক সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মাগ্ত হইয়াছে 
যে এতদ্রপ অন্থান্ত প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্তে তাহ। চলিতেছে । 

(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪" ) 

আমরা শুনিয়া! পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযূত সর গ্রেবস হোঁটন সাহেব লগ্ডন 
নগরে সংস্কত ও বাঙ্গল। ও 'ইগরেজীতে নুতন এক ডিক্স্যনবি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং 

এ গন্ঠের শেষে এতদ্রপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহ। উন্ট করিয়। পড়িলে ইঙ্গবেজী ভামার 

সংস্কৃত ও বাঙ্গল! অর্থ লভ্য হয় তাহার মুল্য এইক্ষণে ৮* টাকারও অধিক । 

(১৯ জুলাই ১৮৩৪ । ৫ শ্রাবণ ১২৪১) 
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মান্ছষ ও তাহার রাজহংস। 

(৯ আগষ্ঈ ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 

পারস্য ইতিহাস।--স্রীযুত গিরীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককতৃি 

পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে 



১৯২ ১গন্বাপ পত্রে সেন পন্য শু হ। 

দ্রান্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত হইরাছে। অতএব এ গ্রন্থাছিবাদকেরদের 

নিকটে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করি। এ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষাস্তরকরণের 

গুণািবিষয়ক বিবেচন/করণার্থ আমরদের তাদ্রশ অবকাশ নাই। ফলতঃ এ গ্রন্থ 

প্রস্তুত করিতে সম্পাকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিকতৃর্ক 

তাহার! অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন । 

(২৮ মাঁচ্চ ১৮৩৫ । ১৬ ত্র ১২৪১) 

কল্পিত নৃতন গম্থ প্রকীশমান।- শ্বীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী 
এ বাঙ্গল। ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তত করিতেছেন। এ গ্রন্থ নৃতন 

রোমানাব্দিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। এ গ্রন্থ আকৃটবো 
৫০০ প» সংখ্যক হইবে । তাহার মূল্য ৬।০ টাকা স্থির হইয়াছে । 

শ্লীুত সিল্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্সানরী ইরেঙ্গী অক্ষরে পুনর্ববার 
মুদ্রাঙ্ধিত হইবে । তাহ। এইক্ষণে কলিকাতার বাপটিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। 
তাহার প্রতোক পুস্তকের মূল্য ২৭ টাক।। 

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 

যেএক নৃতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে 
তাহার এক খণ্ড আমর! প্রাপু হইয়াছি এ গ্রন্থ শ্রীভগবদ্গীতা । শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা 
এবং বঙ্গভাষাতে অনুবাদ সহিত এ খণ্ডের কেবল ছুই তিন স্থান আমারদের 

পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহ।র দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে 

সমর্থ নহি। কিন্তু আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক এ গ্রন্থাবাদক 

নান! বাক্তিকতুকি এমত পোষকতা প্রাপ্ত হইবেন তে তাহার দ্বিতীয় খগ্তান্তবাদকরণেও 

নিত্যান্গরাগ জন্মিবে। 

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ উজাষ্ঠ ১২৪৩) 

ভূবন প্রকাশ ।-_পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত 

ভৃবনপ্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে গর গ্রন্থে ভগবস্তক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস 

আছে এবং ব্রহ্ষাণ্ড ও তন্মধ্যবর্তি চতুর্দিশভুবন বিস্তারিতর্ূপে বর্ণিত আছে ও এ গ্রন্থ 
দুই খণ্ডে প্রায় ছুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ ছুই শত মহাশয়ের 

স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ধাহার গ্রহণেচ্ছ! হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন। 
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা । 



সাহিত্য ১১৩ 
(২ জুলাই ১৮৩৬। ২* আষাঢ় ১২৪৩) 

মহাভারত।--অনেক কালের পর আমর। পরমানন্পূর্বক অন্বদীয় এতদ্দেশীয় 
বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎ্সরেরও অধিফ 
হইল মু্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহ! এইক্ষণে স্থসম্পন্ন হইয়াছে এ মহাশ্রস্থ পঞ্চম বেধ নানা 
লিখিত গ্রন্থ পর্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্ক।লঙ্কারকত্ক সংশোধিত হইয়াছে । 
এ কবিবর পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনাহ্গকুলো নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর 

হইল কলিকাতার গবণমেন্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। 
কাশদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অন্বাদিত এ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র যুদ্রাঙ্কিত হইল। 

পরস্ত বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্ত অজ্ঞ লোকের লিখন ও 
পঠনেতে এ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রমুক্ত মুম্যুপ্রায় হইয়াছিল 

এইক্ষণে স্থপপ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌধধসেবনেতে পুরধৌবন প্রাপ্ত হইল। 

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ টেশাখ ১২৪৫) 

বাঙ্গাল। মুদ্রাযন্ত্রে বর্তমান বাধিকী যত পঞ্জিক! মুদ্রিত হইগ্লাছে তাহার মধ্যে 

বিনোদ মুদ্রাযন্ত্রে যে পৰ্জিকা মুদ্রিতা হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্চিকাতে যাহাং 

লিখনের আবশ্ততা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে 

উত্তমরূপে মুক্রিত হইয়াছে পঞ্িকাকারক অত্যুত্তমান্মসন্ধান দ্বারা যখোচিত বিবেচনান্ছসারে 

যন্জরপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিক। দর্শন করিয়া স্বীয় কার্য্যে অনায়াসে সক্ষম হন 

পূর্বে নবন্ধীপাধিকারি মহারাজ কৃষণন্দ্র রায় বাহাদুরের অস্মত্যন্থসারে ও বালির পগ্ডিতগণ 

মতাহুসারে যে সকল পঞ্জিকা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতের আদর করিতেন 

তগ্মরণাস্তর এ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে সে সকল পঞ্জিকার তুলনা এই পঞ্জিকা 

যেমভ উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়! যায় না।_জ্ঞাং অং। 

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জোষ্ট ১২৪৫) 

আমরা বর্তমান সপ্তাহে হিম্ুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন মিত্র কর্তৃক 

এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা! আমাদিগের কর্তৃক ৃষ্ট হুইয়াছে এ 

এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশাল। হইয়াছে 

তাহার বাবহারোপযুক্ত হইয়াছে । গত মালিস্ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তত করণের অনেক 

পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এতৎস্থানস্থ ও মফন্বলস্থ যে সকল 

পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা নুসম্পর হইবে । এই পুস্তক প্রস্ততকারক 

এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্তবাদ করি 

২১৫ 
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(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আধাঢ় ১২৪৫ ) 

রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েু সম্প্রতি মুঞ্ধবোধের স্থগমার্থ প্রকাশক সেতু 
সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তত হইয়াছে ইহা যদি কোন বুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ 

তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোধিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেপ্টসংস্থাপিত সংগ্কত 

বিধ্যামন্দির পত্র সংখা। প্রায় ৩০০ শত গ্রস্থকর্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত 
হইলে ভ্রমাদ্দি প্রযুক্তাগুদ্ধ ঘি গ্রাকে তাহ! শুদ্ধ হইতে পারিবে ।***কুমারহট্রনিবাসি 

শ্রীগঙ্গাধর শর্মণঃ সংজ্ঞপ্চিঃ | 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদে এই পুস্তকের একখানি পুথি মাছে। তাহা হইতে জানা মাধ ইহা ১৭৫৮ 

শকে রচিত হয়। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক, ১৩৩৮, পৃ. ২৬২)। 

(৪ আগস্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫) 

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভৃূষণ এক পণ্ডিত তাহাকে সর্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি 

এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্বলোকের 

উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রযুত রামচন্্র 

বিদ্যাবাগীণকতৃণ্ক রচিত যে অভিধান যাহ। এইক্ষণে ইন্থুলে ব্যবহার্য হইতেছে সেই 
অভিধান ধাহার1 অধিক বাঙ্গাল! শিক্ষা করেন তীহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি 
অভিধান পূর্ব পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অতুযুত্তম হইবে কারণ ইহা! অত্যুত্তম বিজ্ঞ 
কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভান্র ১২৪৫) 

পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান ।__-আদালতের কাধ্যে পারস্ ভাষ! উঠিয়। যাওয়াতে 
বঙ্গ ভাষার অত্যন্ত মমাদর হইয়াছে । এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্ববকালাপেক্ষা এইক্ষণে 
&ঁ ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্িষয়ক যত্ব অধিক হইবে ধাহার৷ প্রথমে পারস্য 
ভাষার বাবহার করিয়াছেন তাহারদের উপকারার্৫থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 

ভট্টাচার্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পচিশ শতেরো 

অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন । এইক্ষণে এ মহোপকারক 
বহুমূল্ গ্রন্থ সম্পন্ন হইয়া অত্যন্পমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিবীকৃত হইয়াছে। এ গ্রন্থ 

দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে । 

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮ । ১০ ভান্্র ১২৪৫) 

বঙ্গাভিধান।-_স্বত্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। 
বঙ্গভূমি নিবাসি লৌকের যে ভাষা! সে হিন্দুস্থানীয় অন্ত২ ভাষা হইতে উত্তম! ঘষে হেতৃক অন্ত- 
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ভাবাতে সংস্কৃত ভাঘার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুধা আছে 

বিবেচনা! করিলে জান! যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং 

এঁ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা 
পূর্বক কেবল সংস্কতান্যায়ি ভাষা! লিখিতে ও তদ্দারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে 

নির্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। 

এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাঘ্ারাই সাধুত৷ প্রকাশ করেন অসাধুভাষ৷ 
ব্যবহার করিয়া অসাধুর স্তায় হাস্যাম্পদ না হয়েন। অওএব এই বঙ্গতৃমীয় তাবৎ লোকের 
বোধগম্য অথচ সর্ধদ1 ব্যবহারে উচ্চা্যমাণ যে সকল শব্ধ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব 
লিখনে ও পরম্পর কথোপকথনে হ্রম্ব দীর্ঘ যত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কতানভিজ বিশিষ্ট 

বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদ জন্মে তদ্দেষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষ! সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্ধ 

সকল সংকলনপূর্বক ( বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়। মুদ্রান্কিত করিতে 

প্রবৃত্ত হইলাম । 
এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ সুচীক্রমে বিনান্ত করা গিয়াছে ধাহার অক্ষর 

পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রস্থাবলোকনে বঙ্গ ভাষ! প্রচলিত সংস্কৃত শবের শুদ্ধরূপে 

লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব্দ 
এতর্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়। থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত 

শুদ্ধরূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদ] সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্ধ যে প্রকার লিখা গেল সে শব সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হন্ব 
দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না। 

এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্টবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙগলণ্তীয় ভাষারও বিন্যাস 

করা গেল তাহাতে ইঙ্গলও ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা 

আছে তঙ্গিমিত্ত এ পুস্তকের আদর্শ ক্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল মহাশয়ের! দৃষ্টিপাত 
করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশর্মণঃ | 

বঙ্গাভিধান। 
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(১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫ ) 

শ্যৃত হরিমোহন সেন এবং তাহার অন্ত২ বন্ধু কর্তৃক এরেবিয়াননাইট নামক 

গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজমা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমর! গত সপ্তাহে দর্শন করিয়া অতিশয় 

আহ্লাদিত হইলাম ।..'জ্ঞানাম্বেষণ। 

(৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 

পূর্বদ্দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।-_পূর্বব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ 
সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কতৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে এ গ্রন্থের মধ্যে অতি 
বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত। 
শ্রীযূত তারা্টাদ চক্রবর্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীধুত রামপ্রসাদ দোবে 

ও ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয্াছে এবং 

তন্বার। শ্রীযুত গ্রাপ্টসাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন। 

(১৮ মে ১৮৩৭। ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 

অন্ান্ত সম্থাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযূত স্বরূপচন্দ্র দাঁস 

নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষায় এক ইতিহাস গ্রশ্থ প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত হইয়্াছেন। 

এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্বিষয়ে আন্থকৃল্য করি়াছেন। 

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৩০ ভান্র ১২৪৬) 

বঙ্গভাষাভ্যাস।__-আমর! অবগত হইগ্না আহলাদিত হইলাম যে পারসা ভাষা রহিত 

হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধাক্ষ সাহেবের! ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা! শিক্ষা 

দেওণের নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরপ শিক্ষার নিয়ম পারণ্টেল আকাডিমি ও মার্টিশীয়র 

নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে । 

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 

বঙ্গাভিধানের ভূমিক ।-_.-'অন্মদীয় বঙ্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল 

ভাষা অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় ভাষ। অভেদরূপে মিলিতা৷ হইয়া আছে সেই সকল ভাষা 



সাহিত্য ১১৭ 

পরিশ্রম পূর্বক পৃথক করিয়৷ পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া মুদ্বাক্কিত 
হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়ের অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত 

বিদেশীয় ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংপ্রতি 
এই বঙ্গভাষার অন্তর্গত যে সকল সংস্কৃতভাষ। সর্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক' .করিয়া 
বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে জানান উচিত হয় তন্নিমিত্ব আমার এই উদ্যোগ । 

এই বঙ্গভাষ! সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্ধ 
এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্বদ! ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু এ সকল শব্ধ 
শুদ্ধরপে.লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে 

তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দদকল সংকলন পূর্বক বঙ্গাভিধান নামক 
পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রান্িত করা যাইতেছে । এই পুস্তকে ছয় হাজার ছুই শত চৌমটি 
শব্ধ আছে এবং অকারাদি প্রতিবর্ণ সথচিক্রমে শব্দ বিন্তাস করা গিয়াছে ইহাতে প্রাযস এক 

শত পৃষ্ঠ আছে। এবং ধাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান 

করিলে ও যে শব্ধ যেরূপ লেখা গেল সেই শব্ধ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হৃম্ব 

দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক ন। এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসায্িরদিগেরও 

উপকার আছে বিশেষতো বর্গায় বকার ও অন্ত্য বকার ঘটিত শব্দ সকল ভিম্২ করিয়। 

বিন্তত্ত হইয়াছে। 

অগিচ। অন্ত২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে বের অর্থ লেখা গেল না আমার 

এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়ের! গ্রাহ করিবেন না যেহেতুক ইহাতে যে২ শব লিখা গেল সেই২ 
শবের অর্থবোধ এতদেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল 

পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষা লিখিতে ও 
কহিতে চেষ্টা করেন তাহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকা 

হয় ইতি। শ্রহলধর ন্তায়রতুস্ত | 

(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কাহ্তিক ১২৪৬) 

বিজ্ঞাপন ।--উপদেশ কৌমুদী গ্রপ্থ তথ। কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর 

সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আপ্য। 

প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন এ গ্রন্থে যে বিষন্ধ লিখিত হইয়াছে 

তৎসমূদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি স্বল্প সংধ্য স্বারা বিশেষ 

পরিশ্রমে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদ গুণবর্ণন! পূর্বক যে সকল কবিতা রচন! 

করিম্াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বঙ্গিদ্া 

স্থানে২ ছুই একটা শব্ান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন স্থধীবর 



১১৮ ংশ্বাদ পত্রে সেক্কাবেনখ কথা 

মহাশয়ের কালীমেহনের আশ্চর্য বিদ্যা পাগ্তিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচন! 

করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে 

উল্লেখিত কবিতা কদন্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় করৃকি অপহৃত হইল এ কবিতার 

প্রতি আমার বিলক্ষণ মহ আছে তন্মধ্যে কিমদংশ পরিবর্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও 

রহিয়াছে অতএব স্থপপ্ডিত জন সমূহ পূর্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত 
বোধ করিবেন না আমি অন্ান্ত কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদ্বায় যোগ করিয়া অবিলম্বে 

এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীম্োহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে যে 
চৌধ্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্ত অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি। 

প্ীঈশ্বরচন্দ্র গু সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক । 

(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯। ২অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

অম্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নবীন মাধব দে কর্তৃক 
ভাস্বরী রুত নৃতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত 
মহাশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিসার প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিরদ্বের এমত এক 
প্রতীতি আছে যে ইঙ্গলণ্ীয় ও বজদেশীয় এতছুভয় ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস 
কিন্ত তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম স্থচন! কাহারও হয়না আমরা! স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে 
উক্ত গ্রন্থকর্তা জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষাস্তর হইলে পাঠকগণের 

কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষ। করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রন্থের ভাষাস্তর সাধু 
স্থললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন। 

অনুষ্ঠান পত্রিক ।-.-কিন্ত পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় 
এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত 
গ্রন্থ স্থুললিত বাঙ্গলা ভাষার সহিত একদিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙগলায় মুদ্রাঙ্কিত 

হইলে বর্তমান ইতিহাস গ্রস্থ সকলকে পরাজিত করিয়৷ ইঙ্জলণ্ীয় ও বঙ্গদেশীয় সর্বসাধারণের 

গ্রবোধ জনক হয়'''। [ জানান্বেষণ ] 

(২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬) 

বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ ।__-কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে 
এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্তমান আছে। 

ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ইঞ্জরেজী ভাষাতে যে অঙ্ব শাস্ত্র শিক্ষ। দেওয়া যায় তাহাই অঙ্বাদ 

করিয়।৷ এতদ্দেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্ববক প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থে অনেক 
টেবল আছে ততম্বারা মহোপকার হওণের সম্ভাবনা আমরা তাহা অতি মনোযোগ পূর্বক 
পাঠ করিয়াছি অতএর আমরা পরম সন্তোষ পূর্বক কহিতে পারি ষে এ গ্রন্থ যাহারা কেবল 



লাহিত? ১১৪ 

বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাহারদেরই উপকারজনক এমত নহে কিগ্ত এতদদেনীয 
সর্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে। এই গ্রন্থের অন্থবাদক মহাশয় যে 
পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতি প্রশংস্য হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে 
তাহার এ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ হইবেন। 

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ১১ ফাল্ধন ১২৪৬) 

জ্ঞানাঞচন গ্রন্থের ভূমিকা ।-সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নান। শাস্ত্রাশীলনপর 

ধর্ম বন্মাবৃত সাধুজন সমাজেষু। 

এই ভারতবর্ষে সর্বসাধারণ লৌককতৃি মান্য অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ পরম্পরা 
প্রচলিত থে বৈদিক ধর্ম তাহা আধুনিক সামান্যকতৃ্ক অমান্য হ্ইয়্াছে ইত্যবধানে 

রামনারায়ণপুর মথুর! নিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্ধা রঙ্গপুরে থাকিয়। ব্রাঙ্গণাদি 

ব্ণচতুষ্টয 'প্রভৃতির ব্যবহার্ধ্য বিবিধোপনিষত স্থতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল 
মীমাংস৷ ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী 
প্রভৃতি বহুবিধ লোকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতকের উচ্ছেদপূর্ববক বেদপ্রণীত লোক 

পরম্পরাকতৃি চিরকালানুষ্টিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুরবর্ণ ধর্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙম 
করণ এবং এই ধশ্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমৃহকতৃ্ক যে সকল বিতগ্ডাবাদ 
ঘটনের সম্ভাবন! তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি স্বারা নিরাকরণার্থে 

জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন ইহ! সদ্বিচক্ষণ মাজেরই স্থশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে 

যথার্থান্বেণে কৃতযত্ব শ্রীযূত বাবু নীলরত্ব হালদারের বিশেষ আন্গকুলাদ্বারা বহু যত্বে 
মুদ্রাঙ্কিত করাগেল । যে সকল মহাশযের! বৈদিক ধর্ম বিষয়ে সন্দিপ্ধচিতত আছেন তাহার! 

ধদি এই গ্রন্থ মনোষোগপূর্ববক অবলোকন করেন তবে তাহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভগ্চন 
হইতে পারে । এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা 
নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্ায় দোষ পরিত্যাগপূর্ববক অবশ্যই স।রগ্রাহী হইবেন 
কিমধিকমিতি। শ্রমধুহ্দন তর্কালঙ্করস্ত | 

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানাপ্রন' পুস্তকের এই সংস্করণ আমি রাজ] রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরীতে 

দেখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকীশকাল যে ১৭৪৩ শক (১৮২১ সন), তাহার প্রমাণ পুস্তকের 

গোড়াতেই আছে ; যধা_-“শাকে বহ্ছি যুগাগচন্ত্রবিসিতে স্তায়স্মতীনাং মতংমূলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং 
দিদ্ধান্তবিদ্যাম্পদং পাবগ্ডাদ্যতিনিন্দিভাদ্যভিমতাচারার্দি খণ্ডং পুনঃ শান্ত্ং বৈদিক তত্বসার মভবদিদ্বজ্জনানাংমু্দে ।” 

অর্থাৎ, বহি ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চল ১-১৭৪৩ শকে স্তায়প্বীতির মূল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই 

সিদ্ধাস্তবিদ্যাম্পদ, পাবগাদি-অতিনিন্দিতাদি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন এবং বৈদিক শাস্ত্র ও তত্বসার বিদ্বংজনের 

আননের নিমিত্ত হইল। 

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রদ্ষজ্ঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের 

দেওয়ান এই গৌরীকাস্ত ভট্টাচাধ্যই তাহার বিরোধিত1 করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানাঞ্রন' রামমোহুনের মতের বিরুদ্ধে 
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(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্ধন ১২৪৬) 

--*তেলিনীপাড়। নিঝাসি যশোরাশি শীমুত বাবু অন্রদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা 
পুজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাখ করিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 

পূর্ব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়। চমত্ক্কৃত হইলাম ঘে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুত্তক 
প্রকাশিত হইবেক অতএব আমর] উক্ত বাবুকে এই এক সংপরামর্শ প্রদান করি যে তিনি 
মূলে জল দান কবূন অর্থাৎ ত্বদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় ঘত্বপূর্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানস্তর 

তথায় স্থুশিক্ষা রা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তকপ গ্রন্থ 

অধ্যাপন করাইলে তাহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে। [ জ্ঞানান্গেষণ ] 

(৭ মার্চ ১৮৪০ ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬) 

আমর! শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মাসমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের 
অঙ্গ্বাদ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহলা্দিত হইলাম অন্মদ্দেণীয় ভাষায় অন্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই 
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল... ॥ 

( ১৪ মার্চ ১৮৪০ । ২ চৈত্র ১২৪৬) 

খোসগঞ্পসার ।--সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ 
রচনা করিয়! মুদ্রাস্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ) যে সকল রহস্যজনক বথা 

এবং তদন্থুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে ।--হরকরা, 
১২ মাচ্চ। 

সাময়িক পত্র 

( ২৩ এপ্রিল ১৮৩১। ১১ বৈশাখ ১২৩৮) 

চন্দ্িক! প্রকাশক লেখেন যে ( ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে বাঙ্গল। সমাচারপত্র 
প্রকাশ হয় নাই ) তাহাতে আমার অঙ্গমান হয় যে ইঞজ্জরেজী সমাচারপত্র সুষ্টি হইবার পূর্যের 



সাহিত্য ১২১ 

চত্জরিকাপ্রকাঁশক সমাটারপঞ্জের রীতি বর এ্রশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্রাদেশে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও লেখেন যে (বাঙ্গলা! ভাষার পত্রচ্ছজন হইবার 
তাৎপধ্য পূর্বে অনুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝি এঁ লেখকের স্মরণে নাই) 
উত্তর আমি চত্ত্রিকাকারের এ কথ! ক্বীকার করি কেননা তাহার অন্তঠান পত্রে 
শ্রীমন্ভাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষা নববাবু বিলাপ ভ্রমতি গগণমধো কচ্ছপী 
পক্ষহীন। ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা আমার স্মরণে 

ছিল ন|। 

(৫ জুন ১৮৩*। ২৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 

ষষ্ঠ সম্ঘ(দপত্র।---এক্ষণে বাঙ্গল। ভাষায় পাঁচ স্থাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই 
সঞ্চাহের চক্দ্রিকার দ্বারা আমর। অবগত হইলাম যে কলিকাত। শহরে অন্ত এক বাঙ্গলা 
সন্ব দরপত্র গ্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞ। সম্বাদরত্বাকর । 

(২৮ আগ ১৮৩০ | ১৩ ভার ১২৩৭ ) 

সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি ।.*"গত 'জ্যাষ্ঠের দর্পণে সম্বাদ রত্বাকরনামক সঙ্থাদপঞ্জ 

প্রকাশবিষয়ক পন্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ঠানপত্র্িক! প্রস্ততা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্ঞ 

নির্বাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল । 

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ | ১৬ মাঘ ১২৩৮) 

সন্বাদ রত্বাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।_-.**সম্বাদ রত্বাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত 

পঞ্জর এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংগ্রতি গত পোমবাসরাবধি তত পন্্ প্রকাশ রহিত 
অর্থাৎ কোন অধর্দ রোগে প্রলাপ দেখিয়া! তাহার গো লোকপ্রাপ্থি হইয়াছে *."। ( “বাঙ্গল। 
সমাচারপজ্ের মন” ) 

( ২৬ জ্কুন ১৮৩০ | ১৩ আধাঢ় ১২৩৭) 

নৃতন সম্বাদপত্র ।--কলিকাতা৷ নগরস্থ শ্রাযুত লক্্মীনারায়ণ ন্তায়ালঙ্কারের আফিসে 
শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া 
আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেনন! সামান্ততঃ 
সম্থাদপত্রে নানাদদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া! থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার 
না হইয়া বেদবেদা্গ পুরাণোপপুরাপাদি গ্লোক্ের প্ররুতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির 
ইতিকর্তব্যতা নানাশাস্ম হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হুইয়! সকল লোকের সহজে বোধার্থে 
চলিত ভাষাম্ন প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সন্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এতদ্দেশীয় 

২---১৬ 



১২২ সংন্থাদ পত্রে দেক্ষাব্লেক কথা 

লেকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নান। সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষঘঘটত 

সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শান্ত্প্রকাশে প্রকাশিত শান্্রবটত বিষয় 

বাঙ্গল! ভাষায় তরজম! কর! গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা 

সপ্রহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মৃগ্য মাসে এক টাক করিয়া দিতে হইবেক ইতি। 

( ২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ ত্র ১২৩৭) 

শ্রীযুত লক্গীন।রায়ণ ন্তায়ালম্কার ভট্টাচাধ্যকতৃকি শাস্ত্প্রকাখনামক এক পত্র প্রকাশ 

হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অম্মদাঁদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই 

পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতৃক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুবাণ স্ৃত্যাদ 

শাস্ত্র তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়৷ দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্ত্রপ্রকাশপত্রে 

তাবৎ শাঙ্ক্রের তাৎপর্ধ্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক স্থৃতরাং অবশ্তই লোকস কল 

তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন ।--সং চং। 

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭) 

পাঠকবর্গের স্মরণে থকিবেক সম্বাদ 'গ্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতমগরে প্রকাশ 

পাইবার কল্পন। জল্নন! হইয়াছিল সংগ্রতি গভ ১৬ মাধ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ) 

প্রচার হইয়াছে.'. | 

(২ জুন ১৮৩২। ২১ জ্াষ্ট ১২৩৯) 

প্রতাকরের অস্তাচল চুড়াবনস্বন।__-আমর। খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি এতঙ্ঈগবে 

স্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্ত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়। গপ্রথরতর 

কর প্রকাশপূর্বক সর্ধত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুবের পুত্র শ্রীযুত বাবু 

যোগেন্্র মোহন ঠাকুর তাহ।র বিধাতা শ্রীযৃত ঈশ্বরচন্দ্র গু তাহার প্রকাশক 

ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পধ্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধন্ম পক্ষ ছিলেন 

তৎপরে গুপ্ধ মহাশয় এ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হাস 

হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধন্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহ। 

হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধন্মছ্েধী হন নাই কেনন! ধর্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ 

করিধাছিলেন। এইক্ষণে এ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক 

কিরণ প্রকাশ করিয়। গত ১৩ জ্যো্ট শুক্রবার অন্তাচপচূড়ীবলম্বন করিয়াছেন আর তাহার 

দর্শন হওয়া ভার ।*"সং চং। 

( ২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ভাব্র ১২৪৩) 

আহলাদপূর্ববক পাঠক মহাশয়েরদ্িগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্গভাষাতে প্রভাকর 
নামক সন্বাদপত্র পুনর্ববার উদ্দিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পর্ন আমর! 
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প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গদ্য পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাঞ্ছ 

যে এ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকাধ্য হউন। 

( ২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

ঠণিক সম্ধাদ পত্র ।-_-শুনিয়া পরমাপ)ায়ত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক 
শমুক্ত বাবু ঈখবরচন্দর গুপ্ত মহাশগ্ন আষাঢ়ের প্রথম দিবঠাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদ্দিত 
করিতে দিশ্চিত করিয়াছেন । 

( ৫ মাচ্চ ১৮৩১। ২৩ ফাল্তন ১২৩৭ ) 

সথ্থাদ স্থধাকর।--আমরা অত্যাহলাদপূর্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে 

কলিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সম্থ্দ স্থধাকরনামক এক সম্থাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ 

ইইয়াছে।...এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাধপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গনায় ১ এবং ফারসী 
ভাবায় ১ও এতর্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককতৃণ্ক রচিত ইঙ্গরেঙ্গী ভাষায় ১ সম্বাদপত্ 

প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহদর্শনার্থ সর্ববস্দ্ধ 

এইঞ্কণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে । 

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

নৃতন স্াদপত্র ।-_আড়পুলিনিবাসি শ্রীযূত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচা্যেব দৌহিত্র 
শযুত কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্ুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিভ হার 

সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাহার পত্রদ্ধারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি 
( ইনকোয়েরর ) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন এ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ 

হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি.'* | 

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 

গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলগ্ীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদেশীয় 

স্বশিক্ষিত অল্প বয়ক্কেরদের ম্বার। প্রকাশারস্ত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমর! বোধ করিলাম যে 

পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্থীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা 

এতদ্ধেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বা 

পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ নহে ইহাতে আমরা অবশ্তঠই আহ্লাদ্দিত হইলাম এবং তাহারদের 
এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।--সং কৌং। 



*২৪ সবওন্বালে পত্রে সেব্ষান্লের কথা 

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আধাঢ় ১২৩৮ ) 

অথানুষ্ঠানপত্র ।--.--শ্রীমন্তাগবত ও শ্রীভগদশীতা সর্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই 

দুই শাঙ্ষের সর্ব সাধারণে মমগ্রনূপে অন্থশীলনাভাবে পরম ধর্মের চচ্চার প্রায় লোপ হইতেছে 

এবং প্রীগোন্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো৷ আলোচনার অপ্রাচুর্্যহেতৃক শ্র&্৬ 

মহাপ্রভুর সংপ্রদায়সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনংপীড়া জন্নাইতেছে.**ভক্কি শাস্ত্রের আলোচনা 
সমাচার পত্রে অত্যন্পই হয় আর বৈষ্বাচার এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাদ্বাদশী 
প্রীজম্মাষটম্যাদি প্রীত মহাপ্রভুর সংগ্রাম সিদ্ধগণের শ্রহরিভক্কিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্বাহ 

হয় সংগপ্রতি এ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচুরধযাভাবে শাস্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিষ্কান্তাস্থসারে 

কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহ! অত্যান্ত অন্তায় হইতেছে অতএব এই বর্তমান নগর মধ্যে 

এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে 

হ্ন্দররূপে বোধ হইতে পারে'** | 

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ 

হইবেক ইহার মুল্য মাসে ১ এক তঙ্ক! মাত্র ।-__সংগ্রং। 

(» জুলাই ১৮৩১। ২৬ আধাঢ় ১২৩৮) 

'“*এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবস্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের 

এরূপ সংপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমর। তাহার প্রশংসাবাদপূর্বক এতদ্বাপারে তন্মানস 

সাফল্য ত্বরায় হইয়া অন্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীত্ত্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।- সং কৌং। 

(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 

জানান্বেপনামে এক সমাচারপত্র যাহার সৃচন! পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় 

নাই গত শনিষার এ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদৃহিতে প্রকাশক মহাশয়ের' এ পত্র প্রকাশের 

প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহ। উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল:'.'"।-- সং কৌং। 

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯) 

আমরা জ্ঞানান্বেণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্ বিজ্ঞাপন করিতেছি 
আপনকারদিগের আন্তকুল্যে জ্ঞানাম্বেষণপত্র আরভভাবধি এপধ্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় 
চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামি সঞ্তাহাবধি 
গৌড়ীন্ন এবং ইংলপ্ায় ভাষায় প্রকাশ করিৰ কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ মহাশয়দিগের কেবল 

গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জানাম্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
মধ্যে অনেকের গোড়ীম্ব ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাহায়ক্ষের. উত্তমাচুরক্তি- 
হওয়ার ব্যাঘাত হুমম অতএব বিবেচনা করিলাম জানান্বেকণে যেং হিষয় প্রহ্কাশ হুইবে তাহা 
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এঁ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জানান্বেষণপাঠে এতদেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
বিশেষ মন্নেযোগ হইতে পাঁরে এই বিবেচনাঁতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষা 
জানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম... | 

( ১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮) 

বি্ষর্মরনামক সন্বাদপক্স একালপর্যান্ত ইঙ্গরেজী ভাঘায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকালে 

তাহ বাঙ্গলা ভাষাক্ষপ পরিহিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে-. 

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

'**রিফার্দর কাগজের" এডিটর বাবু প্রদয়কুমার ঠাকুরবিনা আর কেহ নাই যেহেতৃক 

জানবুল এডিটর তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্খবর কাগঙ্জের এডিটর কি 
না তখন এ বরিফার্শর কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যস্ত্রালয়ে এ 

কাগজ মুদ্রাঙ্কিত হয় এতাবন্নাত্র এ কাগজের সহিত এ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি 

এ কাগজের কর্তা নহেন এ রিফার্ম্খর কাগজের কর্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ 

ঠাকুর ও শ্যামলাল ঠাকুর ।'"*কস্তচিৎসত্যবাদিনঃ। 

(২৭ আগষ্ট ১৮৩১ । ১২ ভাদ্র ১২৩৮) 

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেঘু ।-_এ সপ্তাহে আমর! ছুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম 
প্রথমতঃ অন্ুব।দিক! এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্ববিস্তাসপূর্ববক প্রস্তুত হইয়াছে অস্থবাদিকা 
স্বতন্ত্র পঙ্জ নহে রিফাশ্মরহইতেই অনুবাদ হইবেকফ এবং প্রয়োজনমতে অন্ত২ সম্বাদ পত্র- 
হইতেও কোন উপকারি বিষয় অন্বাদ্দিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্শর পত্র প্রকাশে 

লোকের যেক্ধপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অন্ুবাদ্দিকাত্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা 

বটে কিন্তু অন্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ীয় ভাষা অবগত নহেন স্ৃতরাং 
রিফার্খরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জাত হইতে পারেন না তজ্জন্ত 
তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাহার 
রিফার্দরের অনুবাদ করিতেছেন অন্বাদিকার পাঠকগণের নিকর্ট সম্পাদকের! কোন বেতন 

গ্রহণ করিবেন না বিনাষূল্যে বিতরণ করিবেন স্থতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই 
অন্থরাগ'করা! উচিত হয় । দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা 
ইনফাশ্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্জলণ্তীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র 

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমর! প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র 
প্রকবশে কোন জনের আহলাদের বিরতি হইবেফ ন! যেহেতু ইনফার্্দরের অধ্যক্ষেরদের 

সন্বল্প,এটা যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারে! মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ ধিনি 
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সম্পাদকত! করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র 

দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রদ্ন করিব না নিবেদনমিতি। কণ্ঠচিৎ নিম্ত পাঠকণ্য |_. 

সং কৌং। 

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 

নৃতন সম্বদপত্র ।--দর্পণের অপর এক পার্থে এক নূতন স্ছদ পত্র | সার্সংগ্রহ ] 
স্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে 

এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মনন প্রকাশ করিয়া! স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাহার 
এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্যযস্ত 
বাহুল্য হইয়াছে তাহ! ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাহার তাদৃশ 
গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্েে বে সকল সন্বাদপত্র মাসিক ছুই টাকা মূল্যে 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহ। সকলই বিফন হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের 
সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে । 

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কাত্তিক ১২৩৮) 

সম্থাদ সারসংগ্রহ ।--গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্থাদ সারসংগ্রহন।মক এক নৃতন 

সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গল। উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার 

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমর! দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত 
রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে 
সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়। প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমর। তুষ্ট হইয়াছি-'"।-- 

সংচং। 

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 

অপর লোকপরম্পর! জ্ঞাত হইয়া! গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ- 

নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তত্প্রকাশকের অভিপ্রায় আমর] পত্রদ্বার। 
অবগত হইয়াছি তিনি এ পত্র ১ টাকা মুল্য প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়়াছেন। তাহার 

কারণ কেবল নান্তিককুল সমূল নিশ্শল করিবেন.""নিত্যপ্রকাশের আবশ্তক আছে এক্ষণে 

এ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহ। সাধু নদাশয় মহাশয়দিগের সর্বদা যর কর! 
উচিত। 

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কাঠিক ১২৩৮) 

সন্থাদ সৌদামিনী ।-_- ***এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়েরা 

বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানা- 



সাহিত্য ১২৭ 

বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আঙ্গকুল্য তন্লির্্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে 
রেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও 

ত্দষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাৰদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা 
সাধারণ ধারান্মসারে প্রকাশ করিয়া! ততন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণা হই তাহা 

মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় ন|। 

আমর! এমত মহতী প্রত্যাশ। করি যে যদ্যপি মহাশয়ের স্বীয় সহজ নানাগুণে ও 

বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসান্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি 

স্মামার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন ন1। 
অতএব ভাবি ভব্য ভাবন।তৎপর মৃহান্রভব বাক্তি কত সাহাধাবলম্ধনে উক্ত সম্বা॥ 

সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়৷ প্রতি গুরুবাসরে 

স্গনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সম্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতন্ির্বাহকরণান্গকুল্যার্থ মূল্য 
প্রতিমাসে ১ এক তস্ক। নিরূপিতা হইল ইতি। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্্র দত্ত ।-_-সং রং । 

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 
শ্রীধুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচার- 

পত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল এ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ 
পাইবেক'-"। ( “বাঙ্গল। সমাচার পত্রের মর্ম ) 

(৩১ ভিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮ ) 

নৃতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কষ্ধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোঁদয়- 
সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম: 

( ৯০ মার্চ ১৮৩২। ২৮ ফান্তন ১২৩৮) 

শ্রাধুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ষধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের 

প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়! যায় কিন্ত কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়। 

গেল। তাহাতে বোধ হয় বে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং এ মহাশয়েরদের এ 
'অতিপ্রশংসনীয় কর্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তর্দষ্টে আমারদের 
অতাস্তাহলাদ। 

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮) 

দর্পণ গ্রাহক মহাশ্য়েরদের প্রতি নিবেদন 1"""গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই 

সপ্তাহে বারদ্বয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদ্িগকে অন্গরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে 

তাহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্জের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম ।:.. 

এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়! প্রতি 
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বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি এঁ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্তীক ন! হইলে আর্মরা 

কোন ইশতেহার বা এতদ্দেশীয় সম্থাদপত্র হইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে 

ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্বববৎ শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে 
আমারদিগের স্বকপোঁলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে ছুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন লর্বসাধারণ সম্বাদ 
অপর পৃষ্ঠঘয়ে টাট্কা২ সন্বাদ প্রকাশ পাইবে ।-,* 

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্তক হওয়াতে দেড় টাকা 
করিয়া মূল্য স্থির করা গেল. । 

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগ।মি ১১ জাঙ্ছুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে। 

(১১ জাুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮) 

এইক্ষণে আমর অতিশয় আহলাদপূর্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফর্দ পাঠক 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহ। প্রতি বুধবার পূর্বাহে, প্রকাশ 

হইবে। 

(€ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কান্তিক ১২৪১) 

পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ববক আমর! জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্বে 
এতদেশীয় সম্বাদপত্রে যে মান্তুল নির্দিষ্ট ছিল তাহ সংগ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ 
হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই 
মান্থল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়ের! দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং 

এই বৎসরের শেষেই তাহা! তাহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের 
মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন 
না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ 
প্রকাশ করিব এবং তাহার মুল্যও পূর্ব্ববৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে 

যেমন অগ্রসর হইম্বাছিলাম তেমনি পুনর্ধার অন্ুসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচাপ 

অগত্যা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্ত কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি 
মফঃসলের গ্রাহকের! এতজ্প দর্পণের মূল্যের ন্যুনত। দেখিয়। পূর্বববৎ আমারঘের সাহায্য 
ফরেন তবে বড়ই আহলাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অস্মদাদির ছুর্ভাগ্ক্রমে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা৷ সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহ হইলে এতদ্দেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল। 

(১৫ নবেম্বর ১৮৩৪ | ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১) 

সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক ।--আমরা অবশ্তই ম্বীকার করি সমাচার দর্পগ 

উপকারক কাগজ এবং এতদেশ্য় ভাষায় যে কএক কাগজের হুটি হইঞ্জাছে এসকলের অগ্রঙ্গ 



সাহিত্য ১২৯ 

অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র পর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু 
অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ 
ংবাদপ্রদ'** | মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তর কেরি সাহেব এঁ কাগজের শ্রষ্টা-..। দর্পণকার মহাশয় গত 

৫ নবেম্বর ২১ কাত্তিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মাস্থুল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক 

গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্ত এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ গ্রকাশ হইত 

তাহ। রহিত হইবেক."" ।_-চক্দ্রিকা। 

চক্সিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অন্ুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন 

তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাহার এ উক্তি দর্পণৈক পার্থে স্থ্রকাশিত হইল । 

কিন্তু এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৬ডাক্তর 

কেরী সাহেবকরৃণ্ক প্রকাখিত হয় ইহ! প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি 

কেবল সেই ব্যক্তির ঝুকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরস্ভাবধি এই 

পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে । ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় 
ভাষাতে কোন সম্বাদপত্ত্র ধদপি অতিবিবেচনা পূর্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে 

গবর্মেন্টের অসস্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকুল ন। থাকিয়া 

বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাশের 
সাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহল।দ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ 

উদ্বেগ শান্তি হইল। 

(২ জুলাই .৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 

“শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালস্কার ..কবিবর পূর্ধে অনেক কালাবধি দর্পণ 

সম্পাদনান্ুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেন্টের প্রধান 

ংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব!াধ।াপকতায় নিযুক্ত আছেন। 

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯। ৩কাহিক ১২৪৬) 

সাম্বংসরিক রীত্যন্থসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে 

ছুটি দেওনের আবশ্তকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তত হইয়াছিল অতএব ইহাতে 

অত্যক্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সন্বাদ প্রকাশ পাইবেক। 

( ৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ ) 

১৮৩১ সালের বধফল ।-- 

ফেব্রমারি, ৫। রিফার্শরনামক এক লিবরাল সন্বাপত্র ইগরেদী ভাষার 
কলিকাতায় প্রকাশ হয়। 

১৭ 



১৩৩ হওব্বাদ পত্রে সেক্কাতেন্ত কথা 

জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইই্টিগ্রিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা গ্রকাশ 
করেন। 

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৩৮) 

কলিকাতা রাজধানীতে এতর্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি ।-_-কলিকাতা রাজধানীতে 

এইক্ষণে যে সকল সম্থাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র 

হইতে আমর! গ্রহণ করিয়। ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তর করিলাম ।.*.এঁ সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ 
কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই ।*** 

“পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্র বিষয়ের আগীল। 

এপ্রদেশে ইঙ্গলগাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন 

হইল কিন্তু ব্ুকাল পধ্যস্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মন্নাবগত ছিলেন না৷ পরে 

অনেককালাবসানে কোন২ রাজকর্মকারি মুৎস্ুদ্দি মহাশয়ের! সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ত 

করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকন্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের 

সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল- 

নামক কাগজের হৃষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার 

করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেন্টের কৃত কর্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে 
তদ্িপক্ষ জান বুল কাগজ হষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বর্ধাকালের বৃষ্টির গ্ভায় বরিষণ 
হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিগ্ভানলোক সমাচারকাগজ 

পড়িতে বড় রত হইলেন ধাহার। ইঙ্জরেজী না৷ জানেন তীহারাও সর্বদা অনুসন্ধান করিলেন 

অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে 

ব্যগ্র হইলেন। 

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন 

নাই অর্থাৎ ধর্মঘেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদ্িগের ধর্মের দ্বেষ আছে 

বন্তদ্বিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নান! দিগ দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে 

অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ 

হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাঙ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদ্দিগের প্রতি শ্লেষ 

প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়। কহিলেন আমারদিগের 

মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি স্থষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন 

পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাদ দত্তজ এঁক্য 
হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয় এক কাগঞ্জ ১২২৮ সালের কার্ডিক মাসে প্রকাশ করেন 

তাহার মূলা ছুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে এ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতৃক 
হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল এ কাগজ হ্জন- 
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সময়ে জেম্স কাল্ডর সাহেব অনেক সাহাষ্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন 

যে যত দিন এ কাগজের গ্রাহকছবার! ব্যয়ের আ্থকৃল্য না৷ হয় তবে আমি সাহাধা করিব ছুই 
তিন মাস গতে দত্তজের এক স্থসস্তান শ্রযুত হরিহর দত্ত এ কাগজের এক সহকারী হইলেন 
ইহাতে তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছ৷ করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি. তাহার 

কটাক্ষ করা মত এজন্ত তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈকা হইল তিনি এ কাগজ 
প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্শহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী 
ত্যাগ করিয়া! এ সালের ফাল্গুণে সমাচার চক্দ্রিকান্দমক কাগজের হ্থষ্টি করেন ইহাতে 

কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্জ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন 
পরে কৌমুদ্ীর অনেক ছুর্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে 
একেবারে বহিষ্কত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়! যায় শেষ এক জন এ নাম ধারণ করিয়া 

পুনর্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র 
শ্বীযৃত বাবু রাধাপ্রপাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন এঁ কাগজের গ্রাহক কেবল 
সতীঘ্বেষী কএক মহাশয়ের! আছেন শুনিয়াছি তাহাব ব্যয়নিমিত্ব শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী 

১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় 
হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়! যাইতেন যাহ! হউক বাঙ্গালিরদিগের 
মধ্যে চত্দ্রিকা ও কৌমুনী এই ছুই কাগঞ্জ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল 
কারণ যত ধর্ম স্ততোজয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পচ শতাধিক গ্রাহক হইল । 

অপর সন ১২৩* সালের কার্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনঘ্বারা স্ষ্টি হয় 
৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে ছুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে 
পাঠকবর্গের কৃপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশ দূরে গিয়া! অনেক প্রত্যাশা হইতেছে 
এই সঙ্কল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন । 

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্দৃত শ্রীৃূত বাবু নীলরত্ব হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক 
হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল ন! কেননা স্থৃপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও 
তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেধী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই তাক্ত হইয়া 
ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদূতের 
এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার 
কাহিনি কত লিখিব। 

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে গ্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক 

হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কাঁরণ কেবল ধর্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল 
নচেৎ তাহাতে মুন্পীআনা ব! বিদ্য। বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাব্তিক- 

দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুলমাজে মান্ঠ হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের 
সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসন। করেন ন৷ স্থৃতরাৎ প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল 
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পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্মন্েষী হইয়াছেন যদি ডাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে 
ভবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগাতা । 

এ সনের ৫ ফাল্গুণে হুধাকর হ্জন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীুত প্রেম্ঠাদ রায় তিনিও 

& ঈশ্বর বদ্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধন্মঘ্বেষারভ্ভ করিলেন তাহাতে তাহার দফা 

রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্ত আসম্বালন বড় কখন কহেন 

প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্ধ কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না 
তাহারাও জানেন ন। শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেষ ও 
কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়। দিয়াছেন তাহাতেই কশ্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই 

প্রকারে চলিবেক। 

এ ফাল্গুণ মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক 

হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণা বল৷ যায় তাহার প্রতিকারণ 
ধর্মপক্ষে আছেন। 

পন ১২৩৮ সালের ৫ আফাটে জ্ঞানানেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত 

দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু ুর্যকূমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই 
জানেন না এবং বাঙ্গাল! কথা কহিতে ভাল পারেন না! তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গল। 

সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞিৎ সঞ্চিত আছে তাহা 
তাবৎকে বঞ্চিত করিয়! এঁ কাগঞ্জের জন্ত কথঞ্িৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট 

মদাপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুঘেধী কাগজ আরম্ভাবধি 
কেবল ধার্টিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দবশাস্্র ভাল নহে 
তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ এ 
কাগজ পাঠ করেন ন| তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটাতে 

পাঠাইয়। দেন। 

বর্তমান সনের ৭ ভাত্রে রত্বাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দব- 

ধর্ম রক্ষা! হয় তাহার উপায় অবশ্কর্তব্য তিনি ইহার লাভাকাঙজ্কি নহেন যাহা হউক তাহার 

গুণ পশ্চাৎ লিখিব। 

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র হজন হওয়াতে 
মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না 

হইয়া! কেবল অমঞ্জলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতৃক আদৌ ভত্র লোকের অপমানস্চক 
কথ! লেখা আর ষে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ 

প্রকাশকের! মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্ত তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে 

রাজাও সন্দিপ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্শহানি হইবেক ভজ্জন্যই অনেকের 
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ত্র অতএব মহাশয়ের ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে 
কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্তা তদ্গ্রাহক যে কাগঞ্জ যাহারদিগের অপাঠা 
বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই মে কাগজ রহিত হইতে 
পারে যদ্দি বল অন্্বাদিকার ন্যায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়। দিবেক তাহা 
হইবেক না! কেননা শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অন্ন নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাক! 

করিয়। বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অন্গবাদিকা অমনি দিতে পারেন অন্য 

লোক কয় দিন দিবেক আর যাহার কোন মূলা নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি 
দেশের ভদ্র মহাশয়ের দেশের ভদ্র আকাজ্কি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ 

বিবেচনা করুন ইতি ।” তিং নাং। 

(১১ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩১ চৈত্র ১২৩৮) 

কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্য। গত শনিবারে [ ৭ই এপ্রিল] কলিকাতায় প্রকাশ 

হইয়াছে । তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশতেহার 

প্রকাশিত আছে এবং লগননগরে যে গেজেট মুন্রান্কিত হয় প্রায় তদন্থরূপই হইয়াছে । 

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 

স্বাদ দেওয়| গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা গেজেটনামে 

গবর্ণমেন্টসম্পীয় এক সম্বাদপত্র অঞরান সোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে। এ গেজেটে 
গবর্ণমেপ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশতেহার প্রকাশ পাইবে । 

এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও 

শনিবার অপরাহ্ছে কলিকাতা কুড়িয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে। 

(৩ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈত্র ১২৩৯ ) 

গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা৷ কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল 
অন্তান্য কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের ষে মূল্য এ পত্রেরও তনুল্য । 

(৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯ ) 

ইপ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রস্থের 

অশ্থবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের স্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান 

শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছেন। এবং এ গ্রন্থের ১ সংখ্য। সংপ্রতি 

প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ক্রম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও স্টপকার 

ও আহলাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যয় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ 



০৩৭ সওনাদ পত্রে সেক্াবেলে ক্রথা 

ঘোষজকতৃণক ভাষান্তরিত হইয়া এ সমাজের দ্বার! প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত 

এক ইশতেহারদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক 
গ্রস্থসমূহের পাওুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রস্থমাল! 

বঙ্গভাষায় অন্থবাদ করিবেন । এ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্ত প্রসিদ্ধ গ্রস্থসকলের প্রত্যেক 

খ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষাস্তরিতকরণ পূর্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত 

ডাক্তর উইলসন সাহেবের আম্কূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রস্থকর্তারদের যখো চিত যশস্থিতা 

প্রকাশ হইতেছে" 
অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেনের সৌজন্যে আমি ইহীর প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র 

এইরূপ £-- 

বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি 

লার্ড ব্বোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিগ্রা ও ফল এবং সম্তোষার্দির বিবরণ হইতে 

শ্রীুত এইচ এইচ উইল্সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাঁষাস্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোৌধিত হই! 

প্রকাশতি হইল 
১ সংখ্যা 

কলিকাতা রিফারমর যন্ত্রীলষে মুদ্রিত হইল 

ইং ১৮৩২ শীল 

“বিজ্ঞানসেবধি'র এই সংখ্যাখানি কোন্নগর লাইব্রেরিতে আছে। 

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ টজ্যষ্ঠ :২৪০ ) 

বিজ্ঞান সেবধি ।--কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহ! কেবল বাঙ্গালা 

ভাষায় অন্নবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্তীয় ও এতর্দেশীয় উভয় ভাষায় 

ভাষিত হইয়! উদ্দিত হইবেক কিন্ত ইহার সাফলা বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিতে হইতেছে 
তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকের তৎপর হইয়া! প্রচার 

করুন মনে করি ধাহার উভয় ভাষাজ্ঞ তাহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে 
সন্দেহ নাই । ' হ্ধাকর। 

( ৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯ ) 

রত্বাবলিনামক নৃতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্যা সম্পাদদককতৃক আমারদিগের নিকটে 

প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের করৃ্ক প্রকাশ হওনের কিঞ্িদ্বিলম্ব হওয়াতে যে 
ত্রুটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়৷ আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। 
এ রত্বাধলি পত্র অতিপারিপাট্যবধপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীমুত বাবু 
জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আহুকৃল্যে এ রত্বাবলির কিরণাবলিতে দিগ. দেদীপ্যমান। 
হইতেছে । 



সাহিত্য ১৩৫ 

( € ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

সর্বজনকে বিজপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী 
যিনি ছিলেন সত্েহ কোন আবশ্তকতাতে বাধিত হইয়া এ কন্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের 
প্রথমহইতে হইলেন -।--কৌমুদী। 

(৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ ) 

১৮৩২ সালের বর্ফল ।-- 

ফেব্রআারি, ৯। কলিকাতানগরে ইষ্টই্ডিয়ান লোক করতৃকি ইত্িয়ান রেজিষই।রনামক 

সম্বাদ পত্র প্রকাশারম্ত হয়। 
ফেব্রমারি, ২৬। প্রভাকর অন্তয়ান। 

আগন্ত, ২। অন্ত প্রভাকরের সহোদর রত্বাবলী নামক এতর্দেশীয় এক বাঙ্গালা 

পত্র উদ্দিত হয় তাহার অধাক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক । চক্দ্রিকাতে লেখেন 

যে এঁ পত্র অতিশুশ্রষণীয়। 

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪৪) 

ইঙ্গরেজী ও বাঞ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও 
শিল্পবিদ্যার প্রথম সঙ্ঘ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ থ্রস্থশ্রীযুত উলষ্টন সাহেব 
ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবপ্তিকতৃর্ক সংগৃহীত হইয়া মাসে 
দুইবার প্রকাশ হইবে । প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবে যষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে । ইহার 
মূল্য মাসে দ* অথব! অগ্রনে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্ধাধ্য হইয়াছে ।... 

জানবুলের নাম পরিবর্তন ।--জানবুল পত্রে সন্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে আগামি ১ 
অক্রেবরঅবধি এ সম্বদপত্রের নাম পরিবর্তন হইয়! ইঙ্জলিসমান নাম রাখা যাইবে এতন্তরপ 

নাম পরিবর্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত ছুর্গন্ধ অর্থাৎ এ নাম করিলে 

তাবৎ অশ্ুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কাবণ ষথার্থ ও প্রবল বটে। 

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৫ পৌষ ১২৪০) 

ইত্ডিয়ান রেজিষ্টর ।__আমরা খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইত্ডিয়ান রেজিষ্টরের 
সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকত। না করাতে তাহারদের এ পত্র রহিত করিতে 

হইয়াছে। 

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪) 

রিফার্্দর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্গিহিত ভবানীপুরে 
বৃত্বাস্তবাহকনামক এক সন্বাদপঞ্জ সপ্তাহে ছুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের স্থায় 



১৩৬ সওন্বাল পত্রে সেতু । নেশা শু খ। 

এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গল! ভাষায় ছুই শ্রেণীতে মুদ্্াঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যন্প 
মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে। 

(২২ জান্গুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০) 

রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।-_আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম ধে শ্রীযুত সদর্লগ 
সাহেব আইনসম্পক্কীয় এক ব্যবস্থ।র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন এ গ্রস্থের 

নাম রিপোর্টর হইবে । গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে 

ও সাধারণ জক্গ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দম। নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী 

হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে । 

(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আষাঢ় ১২৪১) 

নৃতন সম্বাদ পত্র ।-_-অন্তান্ত সম্থাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়। গেল যে প্রজামিত্র 

এই নামধারি এক সঞ্থাদ পত্র ইঙ্গরে হ্্ী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্ প্রকাশ পাইবে । 
তাহার মুল্য মাসে ২ টাকা অথবা বাধিক ২০ টাঁকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত 

হইবে। 

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২ আশ্বিন ১২৪১) 

ইগ্ডিয়া গেজেট বিক্রয় ।-_ইপ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বার অবগত 
হওয়া গেল যে এ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধো তিন ভাগ 

ইনশালবেণ্টের ইষ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে । কোনং২ ব্যক্তি 

শ্যারগ্রতি ৫,০০* টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যুন মূল্য কিন্ত যদি ইহাঅপেক্ষা 
অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে । এ কারখানাতে 
প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা 
২০,০০০ টাঁকা এতত্ির কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ 

টাকা ধরা গিয়াছে । কিন্তু আমর! দেখিয়৷ অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে এ পত্রগ্রাহক 
৪** পর্ধ্স্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় ন। যেহেতৃক বর্তমান সম্পাদকের হস্তে 
যদবধি এ কর্ণ আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্ব্বকই কর্ম নির্বাহ হইতেছে । 

(১ অক্টোবর ১৮৩৪ | ১৬ আশ্বিন ১২৪১) 

ইঙ্ডিয়া গেজেট প্রেস।--গত শনিবারে ইপ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্তার অর্থাৎ 
যে তিন অংশ ইনশালবেন্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম 
হইল এবং শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্বে 
এঁ বাবু হঙ্্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহ তাহার মম্পূর্ণরূপই হইল। 



সাহিত্য টি? 
(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 

ইত্ডিয়া গেজেট ।_ইত্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকর! যন্ত্রালয়ের সঙ্গে 

মিলিত হইয়াছে যে হপ্ডিয়া৷ গেজেট সমন্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হইবে 
না এবং এ দৈনিক স্বাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকর] সন্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। 

যে ইত্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক 
কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তীহাকৃতৃকিই পূর্বববৎ প্রকাশ হইবে কিন্ত 
তাহা এইক্ষণঅবধি হরকর! যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। 

(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১০ কাধ্তিক ১২৪১) 

পশ্বাবলি।-_শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কর্তৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে 

খক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে 

পশ্তদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা 

অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি।*.'-_জ্ঞানাম্বেষণ। 

, (৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কাঠিক ১২৪১) 

নৃন্তাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেরিয়ালনামক [ এসিয়াটিক মিরার ] 
সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সব্বাপেক্ষ। অতিপ্রধান এ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান 
ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ক্রস সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা! 
লিখিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ীয়ের। 
কেবল এক মুষ্টপরিমিত হন অতএব এতদেশীয়েরা যদ্দি প্রত্যেক জন ক্ষুত্র একটিং 

ডেল! ফেলিয়াও মারেন তবে ইজলগ্ীয়ের একেবারে চাপ। পড়েন এই কথার 
কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না তথাশি এ প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটরী 
সাহেবের কর্ণগোচর হওয়তে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল তীহারা 

সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিক্রোহ ব্যাপারস্কচক বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ এ সম্বাদদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে 

এ পত্রলম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি এ সম্পাদক 
ডাক্তর নুলত্রেট ও ক্রস সাহেব ছিলেন। পরে এঁ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট 
্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিপয়পূর্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন 
ছাপাইব না তাহাতে এ সম্বাদপত্র পুনর্বধার প্রকাশ করিতে ছুকুম হইল এবং এ 
পত্রাধ্ক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ববৎকাধ্য করিতেও অন্কুমতি হইল। 



১৩৮ সাওন্াদ পাত্রে দেক্কাব্নে ক্যা 

গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্মমর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলপ্তীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য উক্তি ছিল এবং 

প্র পত্রে এতদ্ধেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষ। করিচ্তে পরামর্শ দেন। অপর 
গত পূর্বব২ রবিবারে প্রকাশিত পত্রে এ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনত৷ 
হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ 

অভিপ্রায়িত্বক্ূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ফলতঃ এ রিফার্শরের উক্তি সুক্্ম বিবেচনা করিলে 

কুরিয়রসম্পাদক যাহা বোধ “করিয়াছেন সে প্রকৃতই জ্ঞান হয় যেহেতুক এ 
উক্তিতে ইঙ্গলন্তীয়েরদের ভারতবর্ষায় রাজা বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত 

হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচন! হইল যে 
পূর্ববতনকাল ও ইদানীস্তন কাল এবং লার্ড উএলেসলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 

বেটিস্ক সাহেবের আমলের কি পর্যাস্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদ্দি এবিধ উক্তি ইহার 
৩৬ বৎসর পূর্বের প্রকাশিত হইত তবে এ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব 

হইত না অথচ তৎ্সময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন 
না এবং এব্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ ছুই জনও পাওয়া ভার ছিল 
কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের 
সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন 

কিন্তু গবর্ণমেপ্টসম্পকাঁয় কোন বাক্তিই এ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং 
তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উত্সাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন 
বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্জলগ্ীয়েরদের 
ভারতবর্ষায় রাজ্য কিছু আল্গা হইয়াছে ফলতঃ এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস 
গবর্ণমেণ্টের ঘে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙ্গলগুদেশীয় 

লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই 
ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হুইতে পারেন। বস্তঃ ছুই ধূমকেতুর 
সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদেশীয় লোকের ছ্বার৷ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 

উচ্চাটন হওয়। অসম্ভব । বঙ্গ দেশে যে৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলপ্তীয়ের' 
৯০০ সামান্ত গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০* সামান্ত সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ 

লইয়া জয় করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈম্তের অধাক্ষ ৩১ বৎসর বন্মসের মধ্যে এক জন 

অর্বাচীন অর্থাৎ. লার্ড ক্লাইৰ সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও 

পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীনল দেশের শাস্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্মরের 

মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শাস্তি কখন ভগ্ন 

হইবে না কিন্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে 

অন্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের 



সাহিত্য ১৩৯ 

মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫* জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের 

ধরা কিপ্রকাবে ভয় সম্ভাবনা । কিয়ংকাল হইল এতদেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে 

এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতন্রপ কোন শ্লাধ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের 

আবশ্ক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা ত্াহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ 
সাহাষ্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্ সন্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহ! স্মরণ 
হয় না। তখ্সময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাঁশয় অতিরহ্স্য বিধায় এ 

প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্া! করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের 

উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু ধাহার! বঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাহারা এ স্সোকের 
তাদৃশ রদ গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকিবেন। সেই গ্লোক এই বড়ং বানরের বড়২ 

পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেট । 

(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ ঠবশাখ ১২৪২) 

সম্থাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নৃতন সম্বাদপত্র ।-_শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

বিনয়পূর্বক নিবেদনমিদং | কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর স্থধাকর 

রত্বাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার 

হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রলকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার 

যদ্রপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে 

্রীধুত হরচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক 

মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে 

প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন। শ্রুত হইলাম যে লিটেরেরি গেজেটনামক ঘে এক সমাচার পত্র 

ইঙ্গরেজী ভাষায় এতন্নগরে প্রচার হইতেছে তদ্ধারাম্থুসারে পূর্বোক্ত ভাবি সমাচার 

পত্রে উত্তমোত্বম বিষয়ে লিখিত হইন্লা প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি 

হইতে পারে ।..কন্চিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ | 

(২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১০ শ্রাবণ ১২৪২) 

গত সপ্তাহে দবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ক্রটি হইয়াছিল যে 

পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নৃতন সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা 

আমরা গত সপ্াহে পাইঘ্রাছি। সম্বাদপত্র সামান্ততঃ যে ভৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া 

থাকে তদ্রূপ ন। হইয়া এ সম্ধাদপত্র আক্টেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে । এই পূর্ণচন্দ্রোদয় 

চত্ত্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মু্রাযস্ত্রালয়ের এইরূপ চৈতন্য 

দেখিয়া আমরা পরমাহলাদিত হইলাম। হইতে পারে যে এ পত্রাভিপ্রায়ের সে 

আমারদের মতের অনেক অনৈক্যসস্ভাবনা। তথাপি আমারদের সগ্বাদ পত্রচক্রের মধ্যে 
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নৃতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়া প্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ 

জনের বাদান্ুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যত। নির্ণীত হইতে পারে। 
১৮৩৬ সনের »ই এপ্রিল হইতে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সনের 'দদি 

ক্যালকাট। মন্থলী জর্পালে? (পৃ. ২*১) পাইতেছি 2 
"116 13514770170 1767780 010/0-940%.--11)9 21000 108%2106 06 00005 09019, 08 

91060 000 16)007 41011], 10600 01021189010 ৬ ৬০০1১ 12 8700. 1১01107091 এ০01091-) 

১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ রঙ্গাব্দ) 'দংবাদ পূর্ণ চক্দ্রোদয় দৈনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৮৪৪ 

সনের ১৯এ নবেম্বর তারিখের একখানি কাঁটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্করে, (পৃ. ১*৮৯ ) তাহার প্রমাণ পাইতেছি £- 

“আমর! দেখিয়া! সন্তষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্ত্রৌদয় * * * দৈনিক হইক+ ক সম্পাদক মহাশয় প্রতি 

দিবসীয় পূর্ণচন্ত্রের যে আকার করিয়াছেন এতদীকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধ। হইয়া গিয়াছে + ক 1” 

মহেল্্রনাথ বিদ্যানিধি ('জন্মভূমি” কার্তিক ১৩০৪ পৃ. ৩২৮) এবং ভাহাকে অনুসরণ করিয়। কুমার 

নরেন্্রনাথ লাহ। (“ম্বর্ণবণিক্ সমাচার”, বণ, ১৩২৪, পৃ. ২৬৩) লিখিয়াছেন যে ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্্রয়িক আকার ধারণ করে; পি. এন. বন্থ ও মোরেনে। আবার “১৮৪ সন" 

বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পূর্ণচন্ট্রোদয় বারত্রয়িক হয় নাই! ১২৫৮ সালের ২রা বেশাখ 

(১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' লিখিয়াছিলেন £-_ 

“সংবাদ পূর্ণচজ্লোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি ।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরান্থুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও 

বন্ধু বাঞ্ধব মহাশর়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পীদক মহোদয় গণের আনুকুলো ক্রমে মীসিক 

সাপ্তাহিক হইয়! পরে দৈনিক হইয়াছে...» 

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভান্্র ১২৪২) 

কুরিয়র সন্বাদপত্ত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্ভিস্চকনামক এক 

[ সাপ্তাহিক ] স্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এ পক্জ গ্রতি 

বুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিস্থচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিযয়ে আমরা! কিঞ্চিৎ 

লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে এ পত্র কেবল বিষুণপরায়ণ ব্যক্তিরদের 
স্বার্ঘপ্রকাশক তাহার তাৎপধ্য এই যে যেসকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার 

বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্ের পোষকতাকরণ মাত্র । 

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২৯ কা্িক ১২৪২) 

এতদেশীয় স্বাদ পত্র ।--ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত স্বাদ পত্র কিঞ্িৎ ন্যুন 
হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়! পরমাহলাদিত হইলাম । 
উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সন্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার 
অহ্ষ্ঠান পত্র অদ্য আমর! প্রকাশ করিলাম। ভরসা হয় ষে নামার্থাজ্জরূপই এ সম্বাদপত্র 
হইবে। অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য ম্মরণীয় যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয় 
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ততই বলবৎ হইবে। আমারদের ভরসা আছে যে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতান্তই 
নফল হইবে। 

অঙ্ুষ্ঠানপত্র ।-_ব্যক্তিদিগের স্বশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই ভীহারদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির 
আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সুম্তা ও বুদ্ধির তীক্ষতা ও উত্তম বিষয়উপার্জনে 

ব্যগ্রত। হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিম্ব বালকদিগের 
মন নিগৃঢ়রূপে ময় হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্থীয়২ অধ্যক্ষের! দেশস্থ লোকের বিষ্যা- 
বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি 
সংগ্রতি সকলেরি নিকটে বাঙ্গল! সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নৃতন 
এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গল! ও ইঙ্গরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 

পারিবেক ইহার আবশ্তকত৷ সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক 

কাগজ নীচের লিখিত নিয়মাহ্থসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম। 

ইঞ্জরেজ ও বাঞ্ালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি 
এবং অন্ত২ কাগজের সার ও ইঙ্গলগ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক 

হয় এবং ইউরোপসজ্ঘটিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বার সত্যবাদি কাগজে 
প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার গ্রাতে দুই তক্ত ক্রীরামপুরের উত্তম 

কাগজে মুত্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যন্সারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম 
করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্জনের নিষিত্ত অর্থ ব্যয়করপের কোন ক্রটি হুইবেক না। 

ইহার মৃল্য মাসে ১ টাক। নির্ধার্যয হইল। 

(১৮জ্ন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। বিনয়পূর্বকাবেদনমেতৎ। গত ২০ 

কাণ্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারি'তরূপে 
প্রতিবিদ্বিত সত্যবার্দীনামক থে এক নৃত্তন সপ্াহিক স্বাদ পত্র ইঙ্গলতীয় ও গৌড়ীয় 
ভাষায় অন্থবাদিত হইয়া এক তঙ্ক! মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের গ্মাক্স ছুই 
তক্ত। কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পন৷ ছিল। কিন্তু এপর্যন্ত তাহার কিছুই উদ্ধোগ 
দেখিতেছি না এবং তৎপত্জের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরূপে জাত নহি যদিশ্যাৎ মহাশয় 
এবিষয়ের কিছু তথাস্থসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তৰে অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে 

অন্মদাদির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক*। জিলা হুগলীস্থ কম্তচিৎ দর্পণ ও পূর্ণচন্দ্রোদয়পাঠকন্ত | 

(৯ এপ্রিল ১৮৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২) 

শ্বীধৃত দ্িপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু 1_সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাভার 
মধ্যে নানাপ্রকার সন্বাদপজ্জ অর্থাৎ দর্পণ ও চত্দ্রিকা ও পূর্ণচন্্রোদয় ও জ্ঞানাস্বেষণগ্রতৃতি 



১৪২ সংবাদ পত্রে সেক্ষাত্নে ক্কথা 

অত্যুতম শুশষণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপুরিত হইয়া অতিন্থশৃঙ্খলরূপে 
প্রকাশ হইতেছে। তন্মধো সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ অভিযোগ 

যাহ! তাহা নিবেদন করিতেছি । উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত 
পট্টরূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমত: এ পত্রে স্থানের অল্পতা। তাহাতে শ্রীশ্রীহ্্গ 
মাহাত্ম্য ও শ্রীগ্ুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সদুপদেশ ও 
নানাপ্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠ! পরিপূৃরিতা৷ হইবায় স্থানশুন্ততা- 

প্রযুক্ত সমাচারবিষয়র বিষয়সকল “অত্যপ্প প্রকাশ হইয়া থাকে। ততন্রিমিতে সম্পাদক 
মহাশয় উক্ত সম্থাদপত্রের বাক্যবিন্যাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের 
মনোরম্যতার বিস্তা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে । আর যদ্যপিও তদ্বিচক্ষণ গুণগ্রাহক 
সম্পাদক মহাশয় ফাল্গুণস্য অষ্টাদশদিবসীয় চক্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি 

এতদ্বিষয়ের একপ্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অম্মদাদি তছুত্তরে নিরুত্তর 

না হইয়া কিঞ্চছুতর প্রদান করিতেছি । সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অন্মদাদির 

এতৎপত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়- 
সকল অর্থাৎ শ্রীহ্র্গ। মাহাত্ম্য ও শ্রীগুর মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধন্ত হিতোপদেশ ও নানাবিধ 

ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে । সম্পাদক মহাশয় আমরা ইহার এই উত্তর করি 
যদ্যপি এ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানস ছিল তবে 

স্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম না দিয়। কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না৷ স্বাদ 
শব্ধ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কম্মিনকালেও 
কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এব সম্থাদ পত্র নাম দিয়া অত্যন্প সম্বাদ লিখিয়া 
ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও 
সম্াক্তির স্বযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে । আর দর্পণসম্পাদক 
মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্দরোদয়ে 
কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পৰ্র 
প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞিৎ২ সম্বাদ সাহিতো প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের 

কাগজভিন্ন অন্ত কি কহা যাইতে পারে । তবে খবরের কাগজে যে শ্রীপ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য 

্রীপ্ুরু মাহাত্মা ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও 
কোন্ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে । আর সম্পাদক মহাশয় শ্রীছুর্গ। মাহাত্ম্য ও শ্রীপুর মাহাত্ম্য 

ও পদার্থ গ্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই আছে 

সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদ্দি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি 

থাকিত তবে তত্তিন্ন অস্থান্ত সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত । সে যাহা হউক এইক্ষণে 
অস্মদাদির মানস এই যে ষদাপি তৎসম্পাদক মহাশয় অসুগ্রহপূর্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ 

রাজকন্মে নিয়োগ ও অন্তান্ত ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সন্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও 



সাহিত্য *৪ত 

প্রেরিতপত্রপ্রভূতিদ্বারা পরিপূর্ণ পূর্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই 

অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে ।-."ইতি চৈত্রস্যাষ্টমদিনজা । 

কেষাঁঞ্চিত হুগলিনিবাসিনাং পূর্ণচক্জ্োদয় গ্রাহিণাঞ্চ। 

(২ জাহ্ুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২) 

কলিকাতার সম্বাদ পত্র।-_-বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নান। সম্বাদপত্রে গ 

নিবর্ত পরিবর্তনাদি হইয়াছে । বিশেষতঃ রিফার্বর' ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট 
স্বাতস্ত্রো প্রকাশিত ন৷ হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভৃত্ত হইল। কিন্তু ছুই সম্বাদপত্রসম্পাদক 
স্বাতশ্ত্রেইি আপনারদের অভিপ্রায়সকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়ণ্টল 

অবজরা বর ] পত্র সম্পাদকতা৷ ভার পুনর্ববার শ্রীযুত কলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন । 

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪) 

নৃতন সম্বাদপত্র ।-_-সম্বাদ স্থধাপিন্ধু নামক এতদ্েশীয় এক নৃতন সম্বাদপত্রের এক 

প্রতাবন্ধ আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এ স্থধাসিন্কু বটতলানিবাসি শ্রযুত বাবু কালীশঙ্কর 
দত্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্বৃতুল্য মাসিক অর্দেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে । 

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪) 

নৃতন সম্বাদপত্র ।_শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক 
ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তাস্ত সৌদামিনীনামক বঙ্গভাষায় এক সম্বাদপত্র প্রকাশার্থ স্থির 
করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানবিবরণ সর্বত্র প্রেরণ হইতেছে । 

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

ইঞ্জরাজী নৃতন পত্র ।--কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে 
তাহা আমর নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ্টারইনদিইষ্ট রেইনবো! 

আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হও্ড [1175 [0157 [1051)500 ] এই পত্রের পূর্ব্বোক্ত 

তিন খান ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধো প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ 
হইয়! থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধর বিষয়ক আন্দোলন৪ আছে 
এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে 
ঘে তদ্িবরণ সমুদয় যুবা বাক্তিবর্গের পাঠাবশ্তক আনন্দজনক ও উপকারক বটে। আমর! 
স্কনিয়াছি ষে এ পত্র উত্তমোত্বম বিদ্যাগারস্থ পাঠোতীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্প্প করিতেছেন 

কিন্তু গ্রাহক অত্যল্প আছে। দ্বিতীয় লিখিত পঞ্জ বহুবাজারস্থ বেনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন 
নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের ছার! সম্পন্ন হইয়। প্রতিমাসে ছুইবার প্রকাশ হয়। তৎপত্র ষে 



১6৪ ওবাদ পত্রে সেক্াবেনব্র কথা 

সকল অগ্নবয়স্ত বালকদিগের স্বারা লিখিত হয় তাহা শুনিয়া আমর! এ বিদ্যালয়ের বালক- 

দিগকে প্রচুর বিদ্যোপার্জন শীঘ্র হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্তবাদ দিই. তৃতীয়োক্ত পত্রের 
কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কনে আমরা 
কোন প্রমাণ পাইলাম না যেহেতৃক এ পত্র কোন ইঙ্গরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া 
মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নৃতন বলিয়। মুক্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নৃতন বলিয়৷ 
অথব। যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় রূত ভাবিয়া যে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন তাহাও 

হইল না অতএব অতিথ্যুন মুল্য করাতেও তাহা বিক্রম্ন হইল না। এবং শুনা গিয়াছে যে এ 

পত্রের যে ১ সংখ্য! ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মুত্রাঙ্কন 
হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে যে তাহার আর সংখ্যা প্রকাশ হওন দুর্লভ। চতুর্থোক্ত 

পত্র বারাণসী নিবাসি পারি মেথর সাহেব কর্তৃক লিখিত হইয়া! স্কুলবুক সোসাইটা যন্ত্র 
প্রকাশ হইতেছে তাহ রোমানাক্ষরে উদ, ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গ লণ্তীয় ধর্মপুস্তকাস্তগগত 
বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গরাজ লোকের যে 
সকল চাকর জবন ও হিন্দুস্থানি আছে তাহার! এ ভাষ৷ প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদ্দিগকে 
রোমান অক্ষর চিনাইয়৷ পড়াইলেই অনায়াসে এ ধণ্মের আলোচনা হইবে.--।-_পূর্ণচন্দ্রোদয় । 

(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪) 

সম্বাদ গুণাকর ।_-বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্বাদপত্র শ্তামপুকুরিয়া- 

নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বস্থকতৃকি সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ 
হইতেছে। এ সম্বাদপত্র সঙ্াহের মধো ছুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে। এ 

অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাত্র স্থির করিয়াছেন । [ ক্যালকাটা কুরিয়র ] 

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮ । ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 

আমর! শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে 

প্রকাশ করিবেন এ কাগজ বাঙ্গাল৷ ভাদ্রমাসীয় প্রথম দ্রিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্দদ 
কিছুই এইক্ষণপধ্যস্ত বুঝিতে পারি ন৷ যে রাজার পক্ষে কিন্বা৷ বিপক্ষে অথবা সর্ব বিপক্ষে 
কিন্বা ব্রদ্ধদভার অথব! ধর্ম সভার পক্ষে কিন্ব। এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা! হয় তাহা 
জানিতে পারি ন! কিন্তু বার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে 
আমোদ করিব ।-্-জ্ঞানাম্বেষণ। 

(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 

এত্বছ্েশীয় বাকা! সন্ধাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন । দেশোপকারক 

শুযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেধু ।-_বিহিত সম্বোধন পূর্বক নিবেদনমিদং এতন্মহানগর 



সাহিত্য ১৪৫ 

কলিকাতা মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্বে বাঙ্গাল। স্বাদ পত্রের প্রাচ্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ৎকাল 
মিয়মাণ থাকিয়৷ এক্ষণে পুনর্ববার পূর্ব্বের স্ায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কয়েকটা বাঙ্গালা 
ভাষার সঞ্াদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চত্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদ 
প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ স্থুধাসিন্ধু বঙ্গদূত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমরূপ 

চলিতেছে ইহাতে অন্মদ্ধেশীয় সমাচারপত্রের এক প্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। 
যাহাহউক এবং প্রকার রীত্যন্নসারে পূর্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্শীয় ও অন্য- 
দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদা। বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু ইংলগ 

দেশের সহম্রাংশের একাংশও এতদ্ধেশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থ! বুঝিয়! যাহা 

আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপর কোন২ স্ব পত্র কত সংখ্যক লোক 
গ্রহণ করেন যদ্দিস্যাৎ পূর্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়ের! করুণ প্রকাশপূর্ববক কিঞ্চিৎ 

কষ্ট স্বীকার করিয়। স্বীয়২ স্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধাম সম্বলিত এক২ তালিকা! প্রকাশ 

করেন তবেই নিশ্চম্ব হইতে পারে যে এতদ্ধেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহাযা 
প্রদান করেন তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবন।' | 
তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কস্যচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকল্য। 

(৭ জুলাই ১৮৩৮ । ২৪ আষাঢ় ১২৪৫ ) 

আমর। এক নূতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় অহলাদিত 
হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কতৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের 

বঞ্ালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি স্ুদৃশ্ঠ হইয়াছে আর ইহার এক অতি 
মনোহর নাম [7176 477 £96%5/%4 ] প্রদান করিয়াছেন। 

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রান্ম যে কেবল অন্য পত্রহইতে 

গ্রহণ করিবেন কিন্ত আমরা অন্থমান করি যে কেবল অন্তের উপকারার্থ লইবেন এমত 

নহে সকলের আহ্লাদজনকও হইবে । আমরা বাঞ্। করিযে এ সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে 

ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহার্য হইতেছে তাহার স্তায় ব্যবহাধ্য 

হয়।--জ্ঞানথেষণ। 

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮ । ২১ আবণ ১২৪৫ ) 

অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গাল৷ সন্বাদ পত্র ।-_জ্ঞনানেষণ ও দর্পণ এই ছুই সম্থার্দ 
পত্র ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইয়! থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমর অবগত হইলাম 
ঘে কলিকাত। নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপয় ধনি সন্তাস্ত মহাশয়ের। অপর এক ইঙ্গরেজী 
বর্দ ভাষাতে সন্ধাদ পত্র প্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিয়াছেন ।--হরকরা, ১ আগষ্ট। 



১৪৬ সওযাদ পত্রে সেক্াব্েত কথা 

( ১০ নবেপ্ধর ১৮৩৮। ২৬ কাহিক ১২৪৫ ) 

বাজাপা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয় ।_-মংহৃহদ্বর গ্রীযৃত সংবাদ পুণর্চন্োদয় 

সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর 
মহাশয়দিগের কর্ণে অন্মদাদি কতৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের 

দ্বার ধ্বনিত হইয়। থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক 
টাক। মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে 

স্থনির্বাহ হইতে পারে তত্প্রত্যাশায় পূর্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্বত্র প্রেরণ করা 

যাইতেছে তর্াষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন:*। 

..-এক্ষণে এ পত্র গ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্বাহ হইবেক তাহ 
বিবেচনাস্তে গ্রহণে রত হইবেন এতএব এ পন্ধের এক আদর্শ শীন্তই প্রকাশ করিয়া 

সর্বানাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব-"" শ্রীজগন্নারায়ণ শন্দণঃ। 

( ২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ €চত্র ১২৪৫ ) 

পূর্ববে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [ গৌরীখঙ্কর তর্কবাগীশ ] ভাস্কর 
নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি 

স্থপরামর্শ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকের! এ সংবাদ কাগজে 

সাহায্য করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 

(১৮জান্য়ারি ৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬) 

রাজ। রাজনারায়ণের অত্যাশ্চধ্য কীত্তি।--ভাক্করসম্পাদকের প্রতি রাজা রাজন।রায়ণ 

রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্্ধ্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্বসাধারণ লোকেরই দৃক্পাত 
হইয়াছে এবং বোধ হয় যে এ মোকদ্দমা! অতি শীত্র আদালতে আনীত হইবেক। 

দৃষ্ট হইতেছে যে ভাঞ্চর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে 
এই লেখে যে উক্ত রাঞ্জা ছুই জন ব্রাহ্ষণকে ধর্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং 

আন্দুল নিবামি এক জন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনে।পলক্ষে অন্যান্য 

ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন এ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকশ্মের 

বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহ প্রায় সকল লোকেরই স্থবিদিত আছে কিন্তু এ সম্পাদক মহাশয় 
পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই বূপ কর্ম 

কর! অনুচিত কিন্ত রাজ ইহাতেই উম্মান্থিত হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা! শহরের রাস্তার 

মধ্যেই এ সম্পাদক মহাঁশয়কে প্রহার পূর্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক 
পাঠাইলেন তাহাতে ই সকল লোক অতি নিদপ্লুত৷ রূপে তাহাকে মারপিট করিয়া লইয়া 
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যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে । এবং তৎপরে শুনাগেল যে তাহাকে 
স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে। 

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্বক স্থপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেশ এবং রাজার 

উপরে এমত পরওয়ান! জারী হয় যে তিনি অগৌণে প্র সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের 
মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিহ্ম্ম তজবীজ হইবেক 
এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যখোচিত 

দৃড হইবে । কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র 
সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্বক আপন বাটাতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা! নিতান্ত অসহ ব্যাপার । 

এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ন করিয়াছেন এমত নহে কিন্ত 

নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজ। তুচ্ছ করিয্া কিছ মনোযোগ 
ন। করিতেন তবে তাহার বংশের গ্লানি স্থচক উক্তিলকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন ন৷ 

কিন্ত তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত শ্রী গ্লানি সর্বত্র রাষ্্ট হইবেক। ধাহার 
পত্র দ্বারা তাহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার 
বাসনা না জন্মিবে। 

এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ আমর! কুরিয়র স্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম । 
কল্য অপরাহ্ছে শ্রীযূত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে হাবিয়স কর্পম নামক 
পরওয়ানা পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে এ অভাগা ভান্কর সম্পাদক শ্রযুত গ্রীনাথ 

রায়কে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়! গেল তাহাতে 

শপথপূর্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ারা ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে 
ধরিয়। প্রহার করিয়াছে এবং এ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমর। এই 
মারপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহার! কহিল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাছুরের 

হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে এ শ্রনাথের মুগ্ডচ্ছেদন করিয়া 

আইদ। এ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমর] দেখিলাম আন্দুলের বাটাতে রাজার 
সম্মুখেই তাহার দূতের শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রীনাথ রায় 
অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্ষে দোহাই২ করিতেছেন । আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে আর 

কিছু কহিলাম না যেহেতুক শ্রীনাথ রায় সুপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহা! 
তাহাই হইবে । 

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 

শ্রীনাথ রায়।--কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযূত শ্রানাথ রায়কে পূর্বকার 
কারাগার হইতে উঠাইয়া! লইয়! শ্রুমূত বাবু আগ্ততোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ 
উদ্যান বাটাতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। এই বিষয়ে 
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ইহ] মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে ধাহার উদ্যান বাটা 
তাহার কারাগার হইয়াছে ইহারা উভয়ই ধশ্মসভার অন্তঃপাতি মহাশয় । 

অভাগা ভাসম্করসম্পাদকের অবস্থা অদ্যাপি গৃঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের 
মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমল! নিবাসি একজন অতিধনাঢ্য বাবুর বাটাতে 

কএদ আছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রাজ। রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে 
তাহ। হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাহাকে অনেক টাকার লোভদশাইয়। যত্ব কর] যাইতেছে । 
অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুন! গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়। 
তিনি এইক্ষণে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন। এবং 

এ ব্যক্তি এ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়া এই মোকদ্দম। অতি 

ঘোরাল এবং বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড 

বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন। সে যাহা হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা 

পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্ভোষক বিষয় । 

তৎপশ্চাৎ স্বাদ পত্র পাঠে অত্যন্তাহলা দিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজ 
রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং এ রাজ! রাজনারায়ণ বায় স্বয়ং 
আদালতে উপস্থিত হইয়। জওয়াব দিবেন। 

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাখ ১২৪৬) 

শ্ররাজ৷ রাজনারায়ণ রায় ভাঞ্চর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্ধমা! উপস্থিত 

হয় তাহাতে ভাস্করের জয় শ্রবণে আমর! অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি 

যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্তারদ্িগের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দগ্ুনীয় হইয়াছেন 
নতুবা! অপরাপর অবাধ্য মফঃম্বলস্থ ছুরাত্মারা সততই রাজাজ্ঞালজ্ঘন করিবে অতএব যাহাতে 
উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দম৷ স্থপ্রিমকোর্টে 

কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবদ্িষয়ে যথেষ্ট লিখিব ।--[ জ্ঞানান্বেষণ ] 

(১৪ মাচ্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬) 

ভাক্কর সম্পাদক ।-_ভাঙ্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অন্গুরাগ নিবৃত্তি 

প্রায় হইয়া আসিতেছে । তিনি রাজ! রাজনারায়ণ রায় কতৃক আর কএদ নহেন এমত 
সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব সকলেই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন 

তবে আর কি নিমিত্ত দেখা দেন না। অনেকে অন্জমান করেন যে তিনি এইক্ষণে 

আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহ! সমূলক হয় তবে তাহার প্রতি লোকের 

€ষে করুণ। হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্তে স্বণা জন্মিবে। 
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(২৭ এপ্রল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 

১২৪৫ সালের বযফল।-- 

জোট । 'শ্রীযুত গ্রেহম সাহেবকৃক ইষ্টই্ডি়। পুলিটিকেল নামক এক স্াহিক 
সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়। 

ভাত্র। সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গাল! প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পন।। 
আশ্বিন।-"'মুশিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ্ হয়। 
পৌষ ।-_সংবাদ পূর্োচক্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎ্সম্পাপন কাধ্যে শ্রীউদয়চন্ত্ 

আট্যের নাম প্রকাশ হয়। 

-সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়। . 

--সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়। 
চৈত্র ।--সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ 

হয়।""'সংবাদ পূর্ণচন্ঞ্রোদয়। 

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬ ) 

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদৃত নাম এক পত্র মৃতপ্রা 
হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্বত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভ্ম 
উপলক্ষ করিয়া পুনবার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত 
শহেন। কিন্তু আমরা এঁ সম্পাদকের & নৃতন প্রধত্ব বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না 
যাহাহউক সর্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধশ্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে 
গণনা করি এবং সতত এই বাচা করি যে এ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়। থাকুন। যদ্যপি 

উক্ত সম্পাদক উক্ত পত্র কিং রীতি নীতি দ্বারা নির্ববাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে 
তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি যেং রীত্যঙ্গসারে এই পত্র নির্বাহ হইবে তাহা প্রকাশ করণ 
আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহ্লাদিত হুইয়া ধাহার! 
এতদ্বিষয়ে সাহায্য করেন নাই তাহারাও উদ্ভোগী হইবেন ।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 

(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬) 

[ ধর্মতলার একাডিমিক্ নামক বিদ্যালয়ের পূর্বব অধ্যক্ষ ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের 

সন্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা! লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার 

প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি ।'**জ্ঞানান্বেষণ। 

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ আবণ ১২৪৪) 

ডাকের দ্বার! সন্ধাদপত্র প্রেরণ।-_নানা রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্র 
প্রকাশিত হ্য় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বার! প্রেরণ কর! যায় তাহার এক ফর্দ গত 



১৫০ সংবাদ পত্রে সেকাবেনন্খ ক্ুথা 

সপ্তাহের ফ্রেড অফ ইগ্ডিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে । তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ খান 
সম্বদপত্র মুদ্রিত হইতেছে । এতদেশের মধ্যে যত ইঙ্গরেজী সঙ্থাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং 
ডাকের দ্বারা কত প্রেরিত হয় তাহার ফ্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের তাদৃশ 

উপকার নাই কিন্ধ তাহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্ত রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় 
মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বারা কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি 
তদ্দারা কত সম্ধাদপত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে ন| যেহেতুক শহরের মধ্যে 
কত বিক্রয় হয় তাহ! আমর। জ্ঞত হইয়া লিখিতে পারিলাম না ডাকেন দ্বারা €প্ররিত 

অপেক্ষা ভাহা অনেক অধিক হইবে ।:** 

শ্রীরামপুর " সমাচার দর্পণ বাঙলা! ও ইঙ্গরেজী ১৩৭ 
বোস্বাই *, দর্পণ মহারাস্্ীয় ও ইঙ্গরেজী *"* ৬১ 
আগ্রা আগ্র। আকবার পারন্য ৩৭ 

লুধিয়ান। লুধিয়ানা আকবার পারস্য ২৯ 

কলিকাত। স্থবলতানউল আকবার "** পারস্য ২৭ 

দিল্লী দিল্লী আকবার পারস্য ২৫ 

কলিকাত। জামা হানাম! পাঁরত্য ২২ 

বোস্বাই চাবুক পারস্য ১৭ 
কলিকাতা মখে আলম আফরোজ *** পারন্য ১৫ 

কলিকাতা জ্ঞানান্বেষণ বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী ১১ 

কলিকাতা সমাচার চক্দ্রিক! বাঙ্ল। ১১ 

মান্দ্রাঙ্ চিনেপটম বরটা্ জেণ্ট ১৪ 

বোত্বাই সমাচার ১০ 
বোম্বাই জেমিজমসিদ পারস্য ৫ 

কলিকাতা আইন সেকন্দর পারস্য ৫২ 

(১০ মার্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্তন ১২৪৪ ) 

সম্াদ পত্র চালান।-_-কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় 
যত সম্থদ পত্র গত বৎসরের জান্ছআরি মাসে ১ তারিখে এবং বর্তমান বৎসরের ফেব্রুআরি 

মাসের ১ তারিখে ডাকেরঘার! প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখা। আমরা ফ্রেগুঅফ ইয়া সম্বাদ 
পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাঘ্বার৷ দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্ 
সম্বাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ব| নান হইয়াছে । কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাঘস্ত্রের নিজনগরের মধ্যে কত 
সম্বাদপত্ব গ্ররণ করা যায় তাহার সংখ্য। নিন্দিষ্ই করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। 



সাহিত্য ১৫১ 

জানুআারি ফেব্রআরি 
১৮৩৭ ১৮৩৮ 

সমাচার দর্পণ *** বাল! ইঞ্গরেজি ১০২ ১৩৬ 
বোগ্বাই দর্পণ ***  মারহাট্রা ও ইঙ্গরেজি ৪৩ ৫৪ 
দিল্লী আখবর *ত পারস্য ২৫ ৩০ 

লুধিআনা আখবর *** এ ২৭ ২৮ 

স্থলতান আখবর এ ৩০ ২৭ 

জাম জেহান নামা ** এ ২০ ২৬ 

বোথাই চাবুক এ ৯২ ২৫ 
মাহালেম আফ্রোজ *** এ ১৫ ২৪ 

জ্ঞানান্বেষণ বাঙ্গালা ইঙ্গরেজি ৭ ২১ 
চিনেপাটাম বৃত্তান্ত '**  তৈলঙ্গ ভাষায় ২ ১৯ 

বোম্বাই সমাচার *** ১৩ ১৫ 

চন্দ্রিকা "১১. বাঙ্গল। ১২ ১২ 

সংবাদ পূর্ণচঞ্জ্রোদয় ... ০ ৮ 

দাসানবিনামী তামিল ভাষায় ০ 

জামি জামপীন "*. পারন্য 

ভাষ৷ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নান। কথা 

(৩০ জুলাই :৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮) 

আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।-_-আসামদেশে সরকারী কর্মকারক শ্রাযুত যজ্জরাম ফুক্ধনরৃত 

ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গলা পদে;তে অনুবাদ আমরা অত্যস্তাহলাদপূর্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ 
করিলাম । এ অন্থবাদেতে তাহার অত্যন্ত প্রশংসা । এবং এ মহাশয় অন্ত এক বুহৎ 

ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত 

করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রযুত হলিরাম ঢে'কিয়াল ফুক্ষনের এতদ্বিযয়ক 
উদ্যোগ পাঠক মহাশয়ের! ইহার পূর্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি 
'আসাম বুরঞিনামক এক পুম্তক মুদ্রিত করিয়৷ অনেক লোকের সস্তোষ সম্পাদন করেন। 

আমামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলপগ্তীয়াধিকারের ব্যাপ্য 
'অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ রুতকার্ধয 
হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিশ্বয়াপন্ন হইলাম এবং তাহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই গ্রশংস। 
বিন্দুতে ষদ্যপি তাহার। উদ্যোগপিন্ধুতে মগ্র হন তবে আমারদের আরো পরম সন্তোষ 



১৫২ মতবাদ পত্রে লেকাবেলেল্র কথা 

জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্ত লেকের। বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশপ্রচলিত তাবদ্বাপারের 

সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্থাদপত্রের ছারা সম্পর্ক রাখেন। এ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ 
এতদ্দেশীয় সম্থাদপত্র গ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর 
বজ্দেশের অর্দেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র স্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট নাই কিন্ত 
আমারদের কিন্বা অন্ত২ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে 
যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা 
আহ্লাদপুর্ধক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্শে নিযুক্ত সাহেবের এবং 
তাহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন 

করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গাল। ভাষার অধায়ন হইবে। 

বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে টৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে 
স্থফল দশিবে এমত সম্ভাবন! যেহেতুক ব্গদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তছপকার সন্তভোগী হইবেন । 

(১১ মে ১৮৩৩ । ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 

দর্পণিপ্রকীশক মহাশয় লেখেন ষদ্যপি গবর্ণমেপ্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও 

আরবীয় ভাষ।হইতে স্বতন্ত্র কিয়! এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় বা ধর্মবিষয়ক 

কোন অনুরোধ না করিয়া এ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে সর্বসাধারণ লোকের অনায়াসে 
প্রাপণীয় হয় তবে কার্ধ্য নির্বিিন্ে সিদ্ধ হইতে পারে। যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্য 
তাবৎ ব্যবস্থার গ্রস্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 
প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্ল্ল আয়াস সাধা হইতে পারে ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন 

ফলত: তাহার তাৎপর্ধয এই ব্যবস্থা! গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের 
আবশ্বক থাকিবেক না। 

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমরা সম্পূর্ণরূপ অসম্মত কেন ন৷ 
পণ্ডিতব্যতিরেকে শাস্তর্থের মীমাংস। হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নান! শান্তে দৃষ্ট 
হইতেছে অর্থাৎ মন্থ অত্রি বিষুণ হারীত যাজ্ঞবন্ধ্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপন্তস্ব সম্বর্ত কাত্যায়ন 
বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের 

সংহিত। অপর এঁ সকল সংহিতা৷ হইতে উত্থিত করিয়৷ দায়তাগ ও মিতাক্ষর। এবং দায়তত্ব 
ও বিবাদরত্বাকর ও বিবাদচিস্তামণি এবং জৈনশাস্মপ্রত্ৃঁতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জম। 
কর! সুদূর পরাহত এবং ভাষান্তর না| হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ 
গ্রন্থ ভাষ৷ হয় ভাহা দৃষ্টে মোকদ্দম| নিপ্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে 
যেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পঞ্ডিতেরা ঘে সকল 
ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নানা গ্রন্থের বচন তুলিয়া! যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ববক মীমাংসা করিয়া! 
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ব্যবস্থা দেন ইহ। কি ভাষ। গ্রন্থঘ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন 

ও কোলক্রক সাহেব প্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জম| হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় 

ভাষায় দায়প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তন্দারা কশ্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষতঃ 
সংস্কৃত শাস্ত্র ক্বকঠিন ইহা লোকের অনায়াদে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্বের পণ্ডিতেরা 
উক্ত গ্রন্থ সকলের টীক1 করিয়া গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টীকা দেখিয়াও অর্থ 
করিতে পারেন না অতএব ইভা ভাষা হইলেই পণ্তিতবাতিরেকে কর্ম নির্বাহ হইবেক 

এমত কদ।চ নহে । অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহী ইঙ্গরেজী ভাষায় পিখিত বটে 
'তাঁহ। পাঠ করিয়। কেন তাবৎ ইঙ্গরাঞজ লা! বুঝিতে না পারেন কৌন্সেলির নিকট হইতে 

অপিনিয়ন লইতে হয় তাহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তথ্প্রমাণ দর্পণকার ম্হাশয়ই 

সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতছ্বিযয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশ্াক বুঝিতে 
পাবি না কিন্ত কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষ! হইলে ছাপাখানার উপকার আছে ।--চন্জ্রিকা। 

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৪ মাঘ ১২৪০) 

এতদ্দেশীয় তাষায় গ্রস্থ ।--ইহার বিংশতি বৎসর পূর্ব ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানি- 
বাহাদুরের প্রতি ভারতবর্ষের চার্টর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পাপ্িমেণ্ট অতিবদান্যতা ও 

বুদ্ধিবিবেচন! পূর্ব্বক এমত হুকৃম করিলেন ঘে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ ও 
ত্রাহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। এবং যদ্যপি 

এতদেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করম্বরূপ সংগৃহীত যত টাক। তাহার সঙ্গে খতিয়৷ দেখা 

গেল যে এ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং ৫ লোকেরদের উপকারার্থ এ লক্ষ টাকা বায়করণ 

নির্দিষ্ট হইল এ লোকসংখ্যা ও এ টাক।র সংখ্যার এক্য করিয়া! দেখা গেগ এ লক্ষ টাক! 

এ লোকসিন্ধু অপেক্ষ1! বিন্দু বোঁধ হইল তথাপি তাবৎ 1হতৈষি ব্যক্তির! তাহা শুনিয়া পরম 
সন্ধষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদ্েশীয় লোকেরা যাহাতে 

অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃপহইতে উদ্ধার পাইয়। তাহারদের বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম 
জন হইয়া ফলোপধান হইবে। কিন্ত পালিমেণ্টের এ পরমহিতৈধিতাবিষয়ক কিছু 
মানন সফলকরণার্থ অনেককালপধ্যস্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ভ হইল না। পরে ন্যনাধিক 
দশ বৎসর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়। এ লক্ষ টাকা তাহারদের 

হস্তে অপিত হইল কিন্তু এ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও অস্গরাগ 
দৃষ্টে এই বোধ হইল ধে এ সকল টাকা যদ্যপিও অতিষথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি 

এতদ্দেশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কার্যে ব্যয় হইধে ন! 

ফলতঃ তাহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তমং গ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্থি ত- 

করণাপেক্ষা ভূরি২ সংস্কত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক শ্াবস্তক ফলত: তাহাই সম্পন্ন হইল । 
এবং তাহার এ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাক! নিযুক্ত 



5৫৪ চগবাদ পত্রে সেক্কাব্লেত্র ক্রথা 

হওনের পূর্বে যেমন পাঠাশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল 

তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্ব ল্য অভাব আছে । গত অক্তোবর মাসে আমরা 

ইউরোপীয় ও এতদোশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্বক নিবেদন করিয়াছিলাম 
যে এতত্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যাল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ধী বোর্ডের 
প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তন্তাষার গ্রন্থ অন্নবাঁদের নিমিত্ব এ তাবৎ 

টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী 

কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোষোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত 

ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ধ ছাড়িয়। গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল 

হইয়া উঠিল কিন্ত কখনই এঁ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকেব 

ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না। 

অপর শ্রীধুত জ্রিবিলিয়ন সাহেব স্থুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব 

করিলেন তাহা গত বুধবাঁসরীয় ইগ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের এ 
উত্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে । এবং এ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার 

গ্রন্থ মুদ্রাঙ্ছিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
তীহার এ বিজ্ঞাপনের দ্বার আমরা এই আশ্চর্য বিষয় অবগত হইলাম যে এতদেশীয় 

লোকেরদের উপকারার্থ পালিমেণ্ট যে লক্ষ টাঁকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 

যদ্যপি এই রাজধানীর অধীন অর্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গাল ভাষাতে কোন এক 
রস্থ মুত্রান্ধিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০৯ গ্রস্থ আরবীয় ভাষায় ৫১৬০* পারস্য 
ভাষায় ২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্বস্থদ্ধ ২৩,১০০ গ্রস্থ মুদ্রান্কিত হইয়াছে কিন্তু ইহার 
কোন এক গ্রন্থের ঘবারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না । আরো 

অবগত হইলাম যে এ বোর্ডের সাহেবের গত নয় বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রস্থসকল 

মুদ্রাঙ্কিতকরণে এক লক্ষ পাচ হাজার টাকার ন্যুন নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ এ টাকা যদি 
বিবেচন৷ পুর্ববক ব্যয় হইত তবে সমুদায় গ্রদেশই সত্য জ্ঞানোদগ্ের আলোকেতে দেদীপ্যমান 
হইতে পারিত। 

এতঘ্বিযয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে ছুই এক 

উক্তিমাক্মর লিখিতে পারি । আমারদের এতদ্ধেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহ! 

বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি ষে ত্রাহারদের প্রতি যদ্যপি ইউরোপীয় 

জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার মুক্তকরণের কোন উদ্দোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পালিমেপ্ট 
কি গব্ণমেণ্টের অনবধানতাতে এমত ক্রটি হয় নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে 

কর্তা, মহাশয়ের এতন্িমিত্ত মুদ্র। অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু এ টাকা মহাবিজ্ঞ 

বিদ্বান ব্যক্তিরদের বিশেষাল্গরাগ গ্রস্থাথই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারপোপকার 
হয় এমত গ্রস্থার্থ ব্যয় হয় নাই। এতদ্দেশীয় লৌকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ পালিমেণ্ট 
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যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোকেরদের যদ্যপি কিছু উপকার নাই 
তথাপি এ টাকা যে সরকারে ন্তত্ত হইয়াছে ইহ। এ অগ্ছপকারের কারণ তাহার! বোধ 
ন। করুন বরং এ টাকা কলিকাতার ছাপাখানতে ও কাগজবিক্রেতারদদের নিকটে 

মেল| ঢল। গিয়াছে কিন্তু প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্বান্কিতকরণেতে ব্যয় 
হইয়াছে । তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভ্যজাতীয়েরদের মধ্ো 
অগ্রগণ্য রাজার অধীন না! হইয়া পারসীঘ় বাদশাহের অথবা তুরুকীয় রাজার অধীনে 
আছে। তন্মধে কতক টাকা বরং অধিক টাঁকা * সংস্কত গ্রন্থ মুদ্রান্কিতার্থ বায় 

হইয়।ছে বটে কিন্ত ব্যয়কর্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদের 

যাহাতে কদাচ উপকার না হইতে পারে এমত কাধ্যেই এ লক্ষ টাক! ব্যয় করিতে হইবে 

ফলতঃ তদ্রপই হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এ অক্ষর 

প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকের! পড়িতে পারেনও ন! এবং পড়িবেনও না। ইহা তাহারদের নিকটে 
জ্ঞাপন কর! গিয়াছে এবং ইহা দর্শানও গিয়াছে যে এ বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত 

গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বিক্রয় হইতেছে না কিন্ত এ সকল গ্রন্থ ভিন্ন 

লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নানা মুদ্রাযস্ত্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রান্কিত হইয়৷ অনায়ামে বিক্রয় 

হইতেছে। পর্যাবসানে তাহার এই উত্তর কর! যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবন।গরভিন্ন অন্তাক্ষরে 
মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের ন্তায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদ্দি এ অক্ষর 

পড়িতে অসমর্থ হন "তথাপি তাহা শিক্ষ। করুন । এতদ্রপে অতিবিজ্ঞানের সহন্রৎ গ্রস্থেতে 

এ ভাগার ভারাক্রান্ত আছে অথচ এঁ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্ন্প লোকে পড়িতে 

পারেন কেহ ক্রয় করিবেন ন।। 

(৪ জুলাই ১৮৩৫ । ২১ আযাঢ় ১২৪২) 

এতদ্দেশীম্ সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতা৷ করণ।-_-কিয়ৎকালাবধি গবর্ণমেণ্ট প্রধান২ 

সংস্কৃত ও আরবীক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্ষিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ 

তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত 

হইল ইহাতে স্থতরাৎ আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে 

যেহেতুক তাহারদের পরম বাঞ্ছ৷ যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা স্থরক্ষিত। হইগ্না বর্ধিতা হয়। অতএব 

এ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল ষে গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে পুনর্বার আহুকৃঙ্য 

করেন এনিমিত্ দরখাস্ত দেওয়া যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্ত্র পাঠে অবগত হওয়া! গেল যে 

গবর্ণমেন্ট এ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির 
এইমাজ উপায় থাকিল যে তাহার! এই বিষয়ে কোর্ট অফ উৈরক্তর্সে দরখান্ত দেন। প্রধানং 

সংস্কৃত গ্রস্থসকল সংশোধন করিয়৷ মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গপামঙগল লিপ্ত আছে 
অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্ট কাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না। 



১৫৬ স্গব্যদ পত্রে সৈকাবেনব্র কথা 

(১৬ মে ১৮৩৫1 ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 

শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহীশয়সমীপেযু ।_--""হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে 
বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়। থাকে তাহার তাৎপর্য কিছুই 

বোধগম্য হয় না। কেনন| যে সকল কর্মকারক রাজকর্শে নিয়োজিত আছেন তাহার! 

প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষাস্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জাত আছেন এবং 
সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাছুর ধাহারা রাজকর্াধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাহার সকলে 

পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেনন। “পারস্যের কঠিন সংস্কার ইহা! উত্তমরূপ সকলের হয় ন! 
এবং যে পারল্য সমুদয় ভাষাপেক্ষ। দৃঢ়তর ॥ দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গাল। ইঙ্গরেজী লেটিন মারমাণি 

জন্ঘাণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং 

সমুদয় বর্ণের পৃথকৃ২ সংস্থাপন কিন্ত এ ছুরস্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ 
হইতে বামাবন্ি এবং বর্ণসকল বরণীস্তরে মিশত হইয়। এককালে বিবর্ণ হইয়া রাজ- 
বন্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরদিগকে সম্যকৃপ্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকার হইতে 

পরাজুখ করিতেছে । 
পূর্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাহার! আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় 

বাঙলা! ভাষা রহিত করিয়। আপনারদিগের ধর্মকর্ম বৃদ্ধিকরণজ্ন্য নিজভাষা পারস্য চলিত 

করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজার কি করিতে পারে স্থতরাং তাহাই প্রচলিত 
আছে। কিন্ত দে জবনদিগের সম্যক্প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি প্রীযুত 
ইঙ্গরেজ বাহীছুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা! প্রচলিত রাখিয়া 
দেশাধিপতির অন্যান্য প্রজাপেক্ষা অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান 

করিয়াছেন ইহ! দেশাধিপতির ধর্দ নহে কেনন। প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধন্্ম। অতএব 
প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহ!'"'জবনের! প্রচলিত করিয়াছে 
এ ধর্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাছুর এ জবনদিগের অমূলজ ভাষ! প্রচলিত রাখিয়া কেন 
ঢেরা সহী দেন। তীহার। কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্তন হয় ন৷ 

বগং এ""'জধনদিগের ভাষা পরিত্যাগ কলে উত্তমরূপে বাঞ্জকম্মাদি নির্বাহ হইতে 
পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাজকর্খকারকের৷ প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাহার! ম্বং জাতীয় 
ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরেরাও অত্যল্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান 

করিয়া স্থবর্ণতুল্য পরিফাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বার তাহার মন্্ বোধ করিতে 
সক্ষম হইবেন। কেননা বাঙ্গলা অক্ষর অতিপরিষ্কার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার 
স্তায় দী্চিমান থাকে অতএব বশ্মাধ্যক্ষ বাহাদুরের! অতিন্থলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়। 

রাজকন্মের নির্বাহ অতিউত্তমরূপে করিতে পারিবেন। 

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি প্রতিবাদির উত্তর ওত্যুত্তরনিমিত্ত 
অর্থাৎ মুদ্দৈ মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইং গুথমে অনেকে বাঙ্গল! ভাষায় আদান 



সাহিত্য ১৫৭ 

প্রদান করেন পুনরায় তাহার এপ্রতিলিপি ভাষাস্তরে অর্থাৎ পারস্তেতে তরজমা করিবার 
ফল কি কেনন! কর্ধাধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্গল৷ ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষ। 

এতছুভয়ই তাহারদিগের স্বজাতীয় ভাষা নহে এবং বাদি প্রতিবার পক্ষে কেবল পারস্য 
বিজাতীয় ভাষা হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে স্থতরাং 
বিচারের হ্ল্ঘ্ানুহষ্ম হওনের ক্রটি জন্মে যদ্যপি বাঙ্গলা অক্ষর কর্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 

বিজাতীয় বটে তথাপি বাঙ্গল৷ অক্ষরের পরিষ্কারতাপ্রযুক্ত ও কর্মাধ্যক্ষ সাহেবদ্দিগের 
স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রথরতাজন্ত কোন বিষয়ের মন্্রবোধে পরাধীন ন৷ হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইয়া 
সুক্্ানুুক্্ বিচারাদিদ্বারা বাদী প্রতিবাদির চিত্বমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং 
বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবনা! নাই 
অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের স্থুলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং 

দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা জনেক বাঙ্গলা লেখক যাহ! ১০ মুদ্রা মাসিক 
বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্তের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন 

স্বলভ ভাষা প্রচলিত না করিয়া তাহার প্রতিলিপিঘ্বারা সম্যকপ্রকারে গৌণকল্প করেন 
দ্বারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলঙ্গ হয় কেনন! 

এক ভাষ| অন্য ভাষায় লিখিতে স্থৃতরাং বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক 

ব্য়ও বটে। 

যদ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্তনের নিমিত্ত পারস্য রহিত করিয়ু। বাঙ্গল। 

প্রচলিত না করেন “তাহার উত্তর এই যে যদবধি বঙ্গদেশ ইঙগলপ্তীয়দিগের অধিকার হইয়াছে 

তদবধি পূর্ব্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবস্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে 
পারেন এবং যে২ বিষয়সকল পারন্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেও 

অতিউত্বমরূপে হইতে পারে কেননা ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে 

বিচারাদি হইয়া, লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা 
ইন্গরেজীতে অঙ্গবাদ হইয়া থাকে তাহাতে কর্দের কিছুই অগ্রতুল অব্যাবধি হয় নাই 
এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়া দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে 
এবং তদ্দেশীয় প্রজাদিগেরই বা কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্তের কাঠিন্যাঙ্্ঠান নিবৃত্ত 

হইয়া প্রচলিত ভাষাস্তরে তৎকর্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্বং আদেশাদির যথার্থ 
বিচারঘ্বারা মনের সমৃহসন্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্য অসীম মহিমা প্রকাশে 
অগণ্য ধন্তবাদে পরেমেশ্বরের নিকট ধর্মরাঁজস্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর 

চাল'স মেটকাফ একটিং গবর্ণর্ জেনরল বাহাছুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথ৷ প্রঙজ্জাদিগের প্রতি 
কৃপা করিয়া ছুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে স্থগম বালা এচলিত 

করেন তবে গ্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেনন! বাঙ্গালির বাধল]৷ ভাষায় বিলক্ষণ 

প্রীতি জন্মিবেক। 



উর সংবাদ পাত্রে সেক্কা বলেত থা 

এ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙ্গাপিদিগেরও বটে বিশেষতঃ 

হিন্দুদিগের কেনন! তাহারদিগের নিজ ভাষ। সমুদয় বিষয়ে প্রচণিত হইলে হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান 
সম্যক্ প্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদি হইবেন 
লা । এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীযুত সর চাপ'স থিয়োফিলস মেটকাফ একটিং গবর্নর জেনরল 
বাহাদুর ধাহাগ নিমিতে মহামান্য পরম থ্যাত্যাপকন শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টঙ্ক গবর্নর্ 

জেনরল বাহাদুর এই অবশিষ্ট সুখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহ। 
সখ্যাতি ও পুণয গ্রহণ করেন যদ্ার! এরজারা হথখসিস্ধুর হি্ললে পারন্ঠীয় জলাতনহইতে 
নিগ্ধ হইয়! দেশা ধিপতির শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাঁপন করে এবং তদ্থযায়ি শ্রীযুত আনরবল 
উলিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গবরুনর্ বাহাদুর আপন পদাভিশিক্তে শ্লাঘয বোধ করিয়া ইহাতে 
মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থান প্রদেশে কঠিন 
পারন্তের পরিবর্তে উদ ভাবা যাহ! হিন্দস্থান সমাজে অতিম্থচলিত আছে তাহ প্রচঙ্গিত 
করিয়া! দেশের মঙ্গলস্থচক রীতি নীতি প্রবর্তের ছার। মহামহ স্খ্যাতি গ্রহণ করেন 

ইহার বিশেষ অরকি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গল। ভাষ। চলিত হইলে স্থল 5 

হয় যাহার বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উর্ঘ যাহ! দেশ ভাষা! ইহা চলিত 

করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সস্তোষের কারণ হইবেক কিমধিকং 
শিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্বজন মনরঞ্জনকরণকারণ কস্যচিৎ 

কলিকাতানিবাসিনঃ। 

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

পারস্য ভাষ। উঠাইয়া দেওন।-আমরা এইক্ষণে পরমাহলীদপূর্ব্ক সর্বসাধারণকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কাধ্য নির্বাহার্থ পারস্য ভাষা উঠাইয়! দেওনের এবং 
তখ্পরিবর্তে দেশীয় ভাষা চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত 
গবর্নরু সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছ৷ আছে যে ইউরোপীয় 
কর্মকারক সাহেবের পরম্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার 
ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কাধ্যে প্রজা! লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কাধ্য কেবল 
তাহারদের ভাষাতেই নির্বাহ হয় এবং শ্রীলশ্রযুক্ত আরো! এই বিবেচন। করিয়াছেন যে 
তাবঙ্ছেধায় কার্ধ্য দেশীয় ভাষাতেই নির্বাহ করা নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা 
যথাসাধ্য শীত্ত সর্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঙ্গল । ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতন্রপ 
ভাষ! পরিবর্তন অতিশীত্ব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধোও হইবে । অতএব 
বৎসর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্তের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না। এতত্বিষয়ক 
লিপ্যাদি সকল নীচে প্রকাশ করা গেল। 



সাহত্য ১৫১৯ 

অমুক এলাকার শ্রীযৃত রেবিনিউ কমিম্তনর সাহেব বরাবরেষু। 
গত ৬০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কাধ্যে পারস্ত ভাষার উত্থান বিষয়ে 

যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদমুসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাঁসের 
৩০ তারিখে রেবিমিউ ডিপাটমেণ্টের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর পত্রের এক নকল আপনকার 
নিকটে প্রেরণ করিতেছি । 

২। তদ্দারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্গদেশের শ্রীলগ্রীযূত গবর্নর্ সাহেবের 
ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্শকারক সাহেবের! পরস্পর সরকারী কার্ধাবিষয়ে যে সকল 
লিপ্যাদদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রজা লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখা যায় ন! কেবল 
সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় না লিখি! ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইবে । এবং অন্তান্ঠ 
তাবৎকাধ্যে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে । 

৩। অতএব আপনকর এলাকার তাবৎ দপ্তরে এই ভাষার পরিবর্তন কিপর্যাস্ত 
হইতেছে তাহা! সমাপন না হওনপধ্যস্ত মধ্যে২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা 

হইলে শ্রীলশ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণানগসারে আমরা তত্বিষয়ে গবর্নর্ 
সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি। 

৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় 
ভাষায় স্থবিজ্ঞ না হইলে তাহাকে কর্্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাজ্কি 
ব্যক্তিরদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তীহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপ ইঙ্গরেজী'জানেন তিনি কর্ম পাইতে পারিবেন। 

৫। রেবিনিউসংপকাঁয় কার্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে ধাহার! দেশীয় 
ভাষায় কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন না তাহার! যথাসাধ্য শীত্ব দেশীয় ভাষ। অভ্যাস 
করিবেন । 

সদর বোর্ড রেবিনিউ সি ই ত্রিবিলিয়ন 
ফোর্ট উইলিয়ম ১১ জুলাই । উপরি সেক্রেটরী। 

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আধাঢ় ১২৪৫) 

পারস্যভাষা ।-_বঙ্গভাষার পক্ষে আমর! অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে 
পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্ত্র দর্পণে প্রকাশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক 
মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃতা করিগ্নাছেন বটে তথাপি এ ভাব! রহিত 
করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদন্থরূপ হিতৈষিতাও বোধ হয় দেশায় লোকের! 
আদালতের মধ্যে আপনারদের ঘযে২ মোকদ্পম। উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার 
হওয়াতে তাহা যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কথার 



১৬০ গওধাদ পত্রে সেক্ান্েব্র কথ 

সত্যতা বিষয়ে কেহই অপচ্ছব করিতে পারিবেন না। যে আমলারা চিরকালাবধি পারসা 
ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন না 

বটে ইহা আমরা শ্বীকার করি। কিন্তু তাহারদের এই অপট্ুতা বিষন্ধ এইক্ষণে দিন২ 
ক্ষীণ হইতেছে এবং উর্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলারা যে রূপ 
পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্ধপই বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
গত ছয় মাসের মধ্যে "অর্থাৎ যদবপি বঙ্গভাষ! প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে 

তদবধি এতদেশীয় লোকের। বঙ্গভাষ শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ 
মহোদ্যেগ করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুক্রিত 
হইবে এবং এ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এইক্ষণে ছুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে 
দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে । অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন 

যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষ।র মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্ত এই 

আপত্তি ভাদৃশ কঠিন নহে যেহেতুক এ সকল কথ বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি 
চলিত আছে যে তাহা! বঙ্গ ভাষার ন্ায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত 

কল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই এ সকল ভাষ! আদালতের কার্য্যে ব্যবহার 

হইবে। যেমন অনেক ইঙ্গরেজী কথ! যথ! জজ ম্যাজিস্ত্রেট কালেকটর কমিপ্যনর আপীল 

ডিক্রী ডিসমিস রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহ নিত্য নিরস্তরই ব্যবহার হইবে। 
বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে নকল কথ। সাধারণ লোকেরা 
-স্কৃতমূলক কথা অপেক্ষ। উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও 

পরিবর্ঠন কর! নিতান্ত অনুচিত যথা জজের পরিবর্তে প্রাডবিবাক লিখিলে কে বুঝিতে 

পারবে এবং ঘে সকল পারস্য ও ইঙ্গরেজী কথ। বঙ্গদেশীয় কথার অস্তঃপাতি হইয়াছে 
তাহার পরিব€নও এতদ্রপ বোধ করিতে হইবে । 

( ২৭ অক্টোবর ১৮৩৮ । ১২ কান্তিক ১২৪৫) 

'-*এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গাল! বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাহারা! এতচ্ছ,বণে 
অতিশয় আহলাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেন্টে বাঙ্গলা বিষয়ে যে সাহাধ্য করিয়াছেন 
তদ্ধিষয়ের প্রাচুর্য্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের! এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দি স্থাপন 
করণার্থ মন:স্থ করিয়াছেন এতকাল পধ্যন্ত বাঙ্গল! শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতা প্রভৃতির 
অধীনে থাকিয়! তাহারদিগের কথানুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্ধ্যই বাঞ্গলার 
দ্বার চলিবে অতএব স্থতরাং বাঙ্গল! অভ্যাসের আবশ্যকতা আমরা ভরসা করি থে ফিরিঙ্গি 
ও এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার 
প্রাচ্ধ্যুহেতু বিপরীত নিবৃত্তি পূর্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এতদ্বিষয়ে 



সীহিত্য ১৬১ 

আমর! বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেন্স্থ ছাত্রগণ বাঙ্গল! বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন 

অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেক্ছের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই 

অপ্রশংদনীঘ যে এ বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা ন| করিয়। ভাষাস্তর শিক্ষা 
করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি ষে সকল গুরুতর কার্ধ্যে ভারার্পণ হইতেছে সেসকল 
কার্ধ্য হিন্দুকালেক্জস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন ন! 

অতএব আমর। অন্গমান করি যে হিন্দুকালেজের অধাক্ষগণ একেডিমীক বিদ]ালয়ের 
| পেরেপ্টাল একাডেমিক ইন্নটিটিউশন্ ] অধ্যক্ষদিগের রীত্যনুলারে বাঞঙ্গল। বিষয়ে 
মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয্ দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষ।- 

সংস্থাপন করিবেন । [জ্ঞানান্বেষণ ] 

(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯। ১ল। বৈশাখ ১২৪৬ ) 

সরকারী কর্শ নির্ববাহার্থ দেশীয়ভাষ। ব্যবহার ।--সরকারী কাধ্য নির্ব্বাহে দেশীয় ভাষ! 
ব্যবহার করণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন দর্প ণৈক স্থানে অর্পণ কর। গেল । 

ইহ। অপেক্ষা গুরুতর পাঠক মহাশয়েরদের মঙ্গলা মঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমরা! প্রায় 

প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষ৷ 
স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রন এক হুকুম প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আজ্ঞ। করেন থে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ 
১৮৩৯ সালের জান্আরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞ! প্রতিপালন করণেতে কি পধ্যস্ত 

সাফল্য হয় তদ্বিয়ক রিপোর্ট কর! যায়। অতএব এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদনূসারে 

এই বিজ্ঞরপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টে কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে । গতবৎসরের 
পরীক্ষা এমত সফল! হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় আর কিছু সন্দেহ না করিয়া 

নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কণ্ম নির্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের 

মাভাষ! ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয় মঙ্গলাকাজ্ছি প্রত্যেক ব্যক্তি 

নিতান্ত আহলাদিত হইবেন। 

যে২ জিলাতে বঙ্গ ভাষা অধিক চলে সেই সকল প্গিলায় এ ভাষ! ও 
অক্ষর এই অধিক বরাবর চলিত হুইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিল! 
সকলে পারস্য অক্ষরে উর্ঘ ভাষাতে ব্যবহার হুইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় 
অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের 

পরিবর্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার কর! যাইবে । সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য 

ভাষার পরিবর্তে হিন্ুস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে। ইহা! বিবেচনা সিদ্ধও বটে যেহেতুক 
উত্তর পঞ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশ উভয় স্থান হইতে মাপীলী মোকদ্দম! সদর দেওয়ানী 

ছস্্্থ ১ 



১৬২ সওবাদ পত্রে সেকালেব্র কথা 

আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষ! দেশীয় ভাষা 
বটে বঙ্গ ভাষা সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্তু বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের 
বঙ্গ ভাষ! নিজ ভাষ। হইলেও তাহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও 

পারেন। 

যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের 

প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষ। দ্বার কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার 

নিম্পর হইতেছিল। তঙ্জিমিত্ে আদালতের আমলারা স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম 

নির্বাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া 'অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি 

নান] প্রকার অত্যাচার অত্যান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে এ সকল ক্লেশ হইতে 
লোকের! যুক্ত হইলেন অতএব ভরস। করি তাহারা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়। 
জান পূর্বক ব্যবহার করিলে স্থনিমমের ফল তোগ করিতে পারিবেন । 







নৈতিক অবস্থ' 

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কাণ্ডিক ১২৩৭) 

্রীযৃত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু। আমি বিদেশী মন্থ্যা এই শহরে বিষয় কর্ম করি 
শুনিলাম হিন্দুকালেজনা'মক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চা চুলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর 
বড়২ সাহেবেরা আসিয়। তাহার পরীক্ষা! লয়েন $তবিদ্য। হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ণ 

হইতে পারে ইহাতে লোভারুই্ হইয়া অতি ক্রেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়! 
আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া এ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রন্ত 

হইয়াছি তাহ! কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাজী ধর্ম গ্রতিপালনচেষ্টক যদি এই 

লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই 
কিন্ত আমার মত লোভাকষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে। 

আপন বিষয়াগুসারে পুন্ত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া 
পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শাস্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাগ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি 

নির্ধন মনুষ্য পুত্তরটি ঘরের কর্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আদিত কোন কথ। 
জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে 
দেশের রীত্যন্থসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু 
জুতাধারি মালাহীন সরান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান 

জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই 130196108 কহে ইত্যার্দি 

ব্যবহারদৃষ্টে মনে২ ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে 

কি হইয়াছে জানিব এজন পাঠশালার অন্ত পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা 
করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের 

পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে 

তিন দিন লেক্চর শুণেন অর্থাং আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চঞ্জ হৃধ্যের 

গ্রহণ দেখায় পাঠাস্তে কোন দিন ধর্শশাস্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা 

করিয়া বিচার করে চড়ং করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও 
করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্ত অনেক শান্ত জানিতেছে 
পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে 
তরজমা করে তাহার বাঙলা বুঝ! যায় না পাচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজ। জানে 
না নিমস্ত্রপত্র কিন্বা বাজারের চিঠিধানা৷ লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে 
[0756106 ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্ধ্য [0:808619 নীচ লোকের কর্ম সুন্দর অক্ষর লেখ! 

[১917116 অর্থাৎ চিত্রকর তাহাতে আবন্ঠক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্ধযঅক্ষরই লেখে 



১৬৬ হওকাদে পত্রে স্ত্টাব্নে কথা 

অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি এই প্রকার নান| বিষয়ে অভিমানী হইল পুভ্রটি স্বঙজাতীয় 
স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে 
আমার নিকটে আসিয়। বসিতে চাহে না কারণ আমি ইঙ্ররেজী ভাল জানি না কিন্ত মূর্খ 
নহি যাহ। জানি তন্দ্রা ধনোপার্জন করিয়। কালযাপন করিতেছি শে যাহ। হউক সংপ্রতি 

এ সন্তানকে দেশাসুনারে পোষাক দিলে কহে আমি জগবম্পওয়ালা বা কীওনের পাইগগ 

নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা 
কোথায় পাইবে স্থতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার 

মত হইল ভাল অন্ত২ বালকের কি রীতি ইহ! জান! উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার 
প্রীতি অন্তহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্তিতকে 
চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা৷ পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে 

কিন্তু বাহে সত্যবাদির নায় ইহার! কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক কেহ এক আত্মবাদী 

কেহ ব! দ্বৈত্যবর্দী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেধী যাহ। ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ 
ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কম্ম আর অন্ত প্রকরণে স্থস্তি এবং 

অমনোযোগী দীর্ঘস্থ্ী কিন্ত যখন হাটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া দ্রুত চলে স্বদেশী 

তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদ্িগের বাঞ্গল কথার ধার। একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত 
তরজম। পরন্ত রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্বতার্দি আছে তাহ! জানে ও বলিতে 

পাবে কিন্ত স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে ন। বদ্ধঘান কলিকাতার কোন্দিকে শোণ নদী 

ও রাজমহলের পর্বত কোথা তাহা জানে না স্ব্দেশীয় তাবৎ বিষম্গেতেই অনভিজ্ঞ এবং 

প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্ধ্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহার স্থানে২ 

সঙ! করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিপষের বিবেচনা করে এই সকঙ্গ দেখিয়া 

পুত্রের কালেজে যাওয়! রাইতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে 

না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্টক 

হয় পশ্চাৎ লিখিয়। জানাইব কিন্ত কালেজের বিদ্যা ও তন্ারা উপকার সকলেই প্রশংদ। 

করিয়। থকেন কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলাম তোমার চান্দ্রকাদ্ধার প্রশংসা- 
কাররিদিগকে জিজ্ঞস। করি অন্নন্ধ।(ন করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদি প্রমাণ হয় তবে 

অধাক্ষ মহাশয্ষের। এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে 

ফলোতপন্ন হইতেছে তাহা বিবেচন। করেন কিন! আর তাহার! কি আশাতে এক্ষণ বি 

দান করিতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিম্দু পাঠশাল। 

হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্ধবক বুদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদাসীন শ।স্ম এমত পাঠ করাইনেই 
ভান্দি যে অঙ্ছপকারের সম্ভাবন। তাহা! বিবেচনা করেন কি না ঘযদ্দি উহার উত্তর প্রকাশ 

করেন তবে অনেকের বহু উপকার জানিবেন অলমতি বিস্তরেণ। হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য 

পিতুঃ1--সং চং। 



জমাজ ১৬৭ 

(২২ জাহুয়ারি ১৮৩১ । ১৭ মাঘ ১২৩৭) 

»**হিম্দুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে 
সর্বসাধারণের ষেউপকার হইতেছে বিশেষতঃ ধাহার! যোত্রহীন তাহারদিগের সন্তানদিগের 
বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদ্দিত 

কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অস্থখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক 

ছত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নান। দোষারোপ করিয়া চক্দ্রিকায় প্রকাশ 

কাঁরয়াছেন ইহাতেই বাক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাহার এতাদ্রশ 
বিপক্গতার কি ভাৎ্পর্যা অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে 

সর্বশ।স্ত্রে অতিম্থপপ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ॥ার প্রাঠুষ্য 
হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্িৎক!ল থাকিলে তাঁহার এবং তত্তল্য অন্যান্ত লোকেরদের 
দানের অন্তথ। হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরগ্ষার উপায় 

পূর্ধ্বে চেষ্ট। করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে মহীবুদ্ধিমান এবং পরাক্রাস্ত 
ইংগন্তীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই 
'অঙএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চন্দ্রিক।কার মহাঁশয়কে 

'মন্মদ্দেশীয়দিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে আমি 
চন্দট্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাস করি যে হিন্বুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বেবে কি হিচ্দু 

বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত ন। কেবল বনু পরিশমপূর্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস 

করিয়া কি তাহারা সহন্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাগিতহওনের পূর্বে 
এতঙ্দেশীয় কয়েজ জন বাকা বাবুর। তাহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী 

হইয়। ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন২ অবৈধ কর্ম ন। 
করিয্বাছেন এবং পৈভৃক ধন কিং রূপ অসথ্যায়ে ন। নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাক। বাবুদিগের 

নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাক বাবুর! উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ 

করিম্মাছিলেন কি না আমর! বলিতে পারি ন| বিশেষতঃ পূর্ব্ব এই রাজধানীতে কএকট। দল 
হইয়াছিল তদ্িশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচ্ধ্য- 
হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানের। উপরের লিখিত দলসলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন২ 

অসৎকণ্ধম না করিয়াছেন এবং কিং রূপে তাহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত।গণদিগকে 
মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহ কি চক্জিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক 

একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কয়েক বৎসর: পূর্বে কোন মহাশয়কর্তক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহ! কি চত্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধাখিত হইয়া অল্লবয়ন্ক 
কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে ধাহার1২ 

বদ্যাভ্যাস করিয়াছেন ব1 করিতেছেন তাহার! কি সকলেই মন্দ সর্বজ্র তিন প্রকার মনুষ্য 

শান্ত বলেন যথ। সর্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্ধ্য কি চঞ্জিকাকার 



১৬৮ ংল্বাদে পাত্রে সেকাবেক্র কথা 

মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তওুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে স্থলভ হয় ইহার উপায় 
চেষ্ট। আবশ্তক বটে কিন্তু শশ্তাদির স্ুলভত্ব এবং ছুলভত্ব জগত্বীশ্বরের হস্তগত তবে 

ভুমিরোপণািতে মন্থষোর কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্তকমাত্র কিন্ত পূর্বজন্মাজিত৷ বিদ্যাঃ 

পূর্ববজন্ন।ঞ্িতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপাঞ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে 
মহাধন শাস্ত্রে বলিয়ছেন যথ| বিদ্যারত্ং মহ।ধনংইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যার্ূপ যে মহারত্ব 

তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চক্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ব হইয়াছেন তখন তাহাকে দেশের 
ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্ণ্তীয় মহাশম্নদিগের অধিকারহওয়াতে 

তৎস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকর! অত্যাবস্ক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্বে 
এতদ্ধেশীয় সন্থাস্ত লোকের সন্তানদিগের মধো কেহ২ বনুশ্রম এবং বায়পুর্বক ইঙ্গরেজী 
শ।স্ম(ভ)।স করিয়াছিলেন এবং তাহার! স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রের। অল্প 
দিবসের মধ্যে স্বল্লায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যাপ্স যেবূপ পারগ হইয়াছেন ইহ! দেখিয়া আমর! 
চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ । এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় 

এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্িক ইংগ্প্তীয় মহাশয়দিগের সদ্িবেচন।র দ্বার। এতদ্দেশে হিন্দু- 

কালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশাল। খবাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি ব| 

রীতি আর প্রায় দেখ! যায় ন। বরং হিন্দু বালকের! ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন 

এবং তর্দুষ্টে অনেকেরি বিধ্যাভ্যাসে উত্সাহ জন্মিতেছে। 

অপর আমি পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে ধাহারদিগের দ্বারা চত্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ 
লভ্য হইয়া থাকে তাহারধিগেরি মনোরঞ্জন কথ! সর্বদাই লিখিয়। থাকেন ইহাতে 
চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন ধে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বার চক্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ধ 
হইয়া থাকেন স্থৃতরাং ত্বাহারদিগের মনোরঞ্জন কথ। লিখিতে হয়। উত্তর চক্দ্রিকার 
গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকার মূল্য যাহ! তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি 

কোন কথা কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তষ্ট আছেন 
একথ। আমি কিরূপে বলিব যেহেতুক কএক জন সন্ত্াস্ত এবং জ্ঞানবান চত্দ্রিকাগ্রাহক 

ম্হাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাহার! চন্দ্রিকাপাঠে যত সন্তুষ্ট হইয়। থাকেন 

তাহ আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাহার প্রতি তুষ্ট কি না তাহা তিনিও জানেন 

ব্যক্ত করুন ব। না করুন। যদ্দি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের যদ্ধি তাহার প্রতি অসন্তষ্ট 

থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়! চক্দ্রিক গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্গণ 

এই অনুরোধে কেহ এ কাগব্জস গ্রহণ করিয্জা থাকেন কোন ধনি লোকের বাটাতে 

চক্জিকাকার সর্বদা যাতায়াতকরণপূর্ববক নানামতে আঙ্গত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং 

তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চক্দজ্রিকার মূল্যোপলক্ষে 
তাহাকে মাসিক কিঞ্িৎি২ দিয়া থাকেন এবং তত্তিন্ন মধ্যে২ প্রকারাস্তরেতেও তাহার উপকার 

করিয়া থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অনুগতপ্রতিপালক হয়েন 



সমাজ ১৬৯ 

বিশেষতঃ অস্ুগত ত্রাক্ধণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অন্ুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহং 

বলেন যে ধনি হিম্দুরদিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহ আছেন পূর্ব হুর ঠাকুরনামক এক 

বরাক্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ববকালীন 

ধনাঢ্য হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিত। শ্রবণামোদে সর্বদা! আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্ধিষয়ে 

বহু অর্থ ব্যয় করিতেন । উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়ের! যে 

শোক পাইয়াছেন যদিসাাৎ সে শোকের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্ধ চত্ট্রিকা- 
পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ চক্ট্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহা 
হউক এ বিষয়ে মার অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক '-.. 

(১৪ মে ১৮৩১। ২ €জাষ্ঠ ১২৩৮) 

বার্গল। সমাচার পত্রহইতে নীত।--শ্রীপ্রীযুত ইঙ্গলগাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থা 
হবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি 

লোক হইবেক তন্মধো কলিকাতা নগরে অন্ুমন তাহার সহম্াংশের একাংশ হইবেক। 

3৫ পাচ শত বালক হিন্নুকালেজ এবং অন্ান্ত ও মিসিনরিদিগেব পাঠখালাম্ব ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাডাাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪* জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই 
ক এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধশ্মকন্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং ধাহার। এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত 

মাছেন তাহারদিগের 'আশালত। কদাচ ফলবতী হইবেক না কেনন| ইহ। অতি যথার্থ 

ধ্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়ের। প্রা ত্রিশ বৎসরাধিক 

২ইবেক হিন্দুর ধন্মলোপের ঘত্ব করিতেছেন এপধ্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব 
সামর। এমত মনে করি ন! থে এ ধশ্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধা আছে তবে যে 

বারস্বার এ বিষয় লিখিয় ছুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যেষদ্দি গোপনে কোন 
বালক অথাদ্যাদ্দি খায় সেই বাগক ঘয়ে গিয়া! পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক 
এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্ধবার তাহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে 

তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য হইতে পারিবেক ন৷ আর 
ধাহার সন্তানের এতাদশ দশ। ঘটিবেক তাহার দুঃখের নীঘা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত 
থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সস্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে 
রাখিতে পারিবেন ন। এবং পরে জলপিগুস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ- 

বশতঃ বত্ব করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরম্ধ 

ধাশ্মিক রাজার এমত মানস নছে যে কোন ব্যক্তি স্বধন্দমচ্যত হয় নতুব! হিন্দুপমূহ মধ্যেও 

অনেক মুসলম।ন ইঞ্জরেজইত্যার্দি কি বান করিতেছেন না আমর! বরঞ্চ এমত নিবেচন! 

করিব যে কএক জন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্দ লোপেচ্ছুকদিগকে জাত 

লহ 



১৭০ সওব্বাদ পরতে সেবার ক্খা 

করিতেছি যে তাহার! এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না হইলে কেবল হাস্তাম্পদের 

পান্র হইবেন মাত্র ।--সংচং। 

এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরেং অন্য কোন চচ্চাপেক্ষা ষেকএক জন নাস্তিক 

হইয়াছে ইহার দিগের কথোপ কথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবস্ত লোকের 

টৈঠকথানায় প্রায় প্রতি দিন এই 'কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম 

কশ্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব দেশ সর্ব 

জাঁতির উপর নহে কেননা এমত বুঝা যায় না যেঅমুক ইংরাজ হিন্দৃহইতে বাগ! করিয়াছেন 

এবং হিন্দুর কি মোছলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণ পূর্বক আপনি স্থখ বোধ 

করেন অথব। ধিনি২ বাঙ্গাল! পাগসি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন 
তাহারা পরম্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপ কথন করেন কি পত্রাদ্দি লেখেন এতদ্দেশীয় 
ভাষাদ্ি যাহ। যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্বাহার্থে প্রয়োজন বশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র 

অতএব কালবশতঃ: ইহা হইয়াছে এমত সংপূর্ণ স্বীকার করিতে পারিনা । এতদেশীয় 
দ্িগের মধো ইদানীং যাহার। ইংরাঞ্ী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহার! 

ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহার। প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্রা্দি লেখে না এবং 
ইংরাজী কথ কহিতে পাইলে বাঙ্গাল! বাক্য ব্যবহার করেনা ইহার দিগের বাঞ্ছ। এমনি 

হইয়াছে যে এ প্রকার পোপাক পরে তাহা পারেনা ইহার কারণ আমি বিবেচন। 

করি স্থন্দর দেখায়না অর্থাৎ ইউরোগীয় লোকের দ্িগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন 

তীহারুদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোপাক 
সহিত নিজ বাটার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্ত লোক দেখিয়া মনে করিবেক 
যে একজন মেটেফিরিঙ্গ ইহা্দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ 
আঁবকল করিতে পারেন৷ কিন্ত ইহার দ্রিগের ইচ্ছ! বটে তাহাকরে ইতাদি বিষয় শ্রবণ 

করিয়া কোন মহাশঘ্ধ উত্তর করিলেন যে ইহার! যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খান! খায় 
তবে সেই বর্ণ হইবেক হৃহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণশবের অর্থাৎ জাতি ইংরাজের 
খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেত। শ্বেত ইত্যাদিবর্ণ ৬ইচ্ছায় 
কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদ্দি বল সর্বাক্ শ্বেত কদাচ হয় ইহ হইতে পারে 
কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি মুখ খানি শ্বেত হই উঠে তবেই তাহার অভিগাষ পূর্ণ 
হইবেক অর্থাৎ সর্ববাঙ্গ বস্তাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখ খানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার 
কালা মুখ ঘুচিবেক ইহ শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত ন! হয় 
কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক 
এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ 



সমাজ ৭১ 

স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন ব। প্রবীণ লোক সকল ভাবি ছুঃখ 
বিবেচন! করিতেছেন-_ 

পাঠক মহাশয়ের বিবেচনা করুন লোকের বিষয় কর্মের এবং অন্থান্ত স্থখ ইচ্ছ! রাগ 

রঞঙ্গাদ্ির চেষ্ট। সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ 

সংসারেই অস্থথের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে এ নাস্তিক পণ্ড দিগের সংবাদে এমনি বোধ 

হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হুইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কর! হয় এক্ষণে এই বিষয়ের 
গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জাল! নিবারণ হম্ব'এ গোল নিবারণ কর! রাজ! ভিন্ন 

কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্বববৎ জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং 
মাজিষ্রেট সাহেবদ্দিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্পোক আপন২ আচার ব্যবহার 

ধশ্ম যাজন ন! করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞ! প্রকাশ হইলেই এ ব্যলীকেরা তৎ পর 

দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জি্গন হইলে 

অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ববক 

অঙ্থুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহব! কোশা লইয়! প্রাতঃস্নানে যাইবেক 

কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়। সর্বদা হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযৃত 

গবরনর বাহাদূর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম রক্ষা! করণ পূর্বক 
পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটার দ্িগের তাখাসা দেখুন। [সমাচার চন্ত্রিকা, 
৯ মে ১৮৩১] 

(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যোষ্ট ১২৩৮) 

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত স্বাদ গ্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাথবরেষু ।-কন্িপয় দিবস 

গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া! এজগদম্ব'র দর্শনে কালীঘাটে 
আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনানস্তর পূজার টনবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ববক 

সনভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্লিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন কিন্ত উক্ত গৃহস্থের সুসস্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা 

যিনি তাহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাকোর দ্বার সন্দান রাখিল যথা গুড, মার্ণিং ম্যভম্ 

ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হন্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিত। তাহাকে প্রহার 

করিতে উদ্যত হওয়ার কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এন্বানে রাগ 

প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি 

ঝক্মারি কর্যে তোরে হিন্ুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্তে আমার জাতি মান সমূদায় 
গেল মহাশয় গে! এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘরো হইয়াছি ধর্সভায় যাইতে 

পাঁরি ন৷ এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা 

শুনিয়াছি কলকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে 



১৭২ সওব্বাদ পাত্রে সেক্ষান্লেত্র ক্রথা 

কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গে! বাঙ্গালী বড় মান্ষের গুণের কথ কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবেন ন। দেখুন দেখি ঘরের ট।কা দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে 
করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত্ত কব ইতি। কস্যচিৎ 

কাপীকিঙ্করস্য সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 

( ১৬ জুপাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮) 

হিন্দুকালেঞজ।-__মেষ্টর ডেমল্সর [1),4805610)5] সাহেব যিনি অতিখ্যাতাপন্ন বিদ্বান 
এবং প্রায় আরম্াবাধ প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়। শিক্ষকদিগের সুরীতিক্রমে বিদা। 

প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে মেষ্টর ইস্পিলিট [ 11. 9০০৭ ] সাহেবকে 

মেন্বর মহাশয়র। নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুথ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব 

নিযুক্ত হইয়াছেন 
অপর শ্্রীযুত যেশ্বর মৃহীশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ! 

তাবৎ ক্লাস মের এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দকালেজের ছাক্সেরা 

ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা! ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি 

আঙ্জরাখা! গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং ছাড়িয়ে 

প্রশ্বাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরি্দি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি 
কিন্ব। একল।ই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্ঠ দ্রব্য ন! খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ 

করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণাহ্নকীর্তনে সর্বদা রত হয় কাছ! খুলে প্রশ্রাব ত্যাগ কর্যে 

জল লয় ইহ। হইলে 'আশাততে। হিন্দু ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতৃব! 

মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের শ্তায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে 

যায় অতএব যেস্বর মহাশয়র1 অস্ধু গ্রহপূর্ববক উক্ত কুরীতি? পরিবর্তে স্থনীতিগুলীন সংস্থাপন 
করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের স্থরীতির শাসন 

উল্লজ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন 

এই এইব্প দুঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়। দেখুন দেখি কিপর্য্যস্ত, 
কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয় আপনারাও ধেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিষ্ঠা 

প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকদিগের এঁহিক ও পারত্রিক নিম্তার নিমিত্ত চেষ্টা 

করিতেছি এবং তজ্জন্ত যে সছুপায় প্রকাশ করিল৷ম তাহাতে মেম্বর মহাশয়ের রাগভাগ ত্যাগ 

করিয়া স্থরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক ।-_সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 

(৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আঘাঢ় ১২৪০) 

পৃজনীয় শ্রীযুত চন্ত্রকাগ্রকাশ মহাশয়। প্রণতিপূর্বকং নিবেদনমিদং। আমি 

শুনিয়াছিলাম ইঙ্গপণ্ডাধিপতির রাজ)াধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার 
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জ্ঞানোদয়াবধি যে২ বিষয় অঙ্ভূত আছি তন্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার 
স্বঞ্জাতি মন্জিবর্গও রাঞ্ততুল্য স্থবিচারক বটেন কিন্ত সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি 
নানা বিষয়ে মন্ত্রির্গের অমনোষোগে দোর্দগ্ড প্রতাপান্বিত রাজা প্রজাপালনার্থ 
রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহা। দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ 
হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা থাকে ন' পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে 
ধার্মিকের সন্তান কুল ধর্ম ত্াাগে রত হয় সবল দুর্ববলকে প্রহার করে দস্থাভয়ে সকলে ভীত 
হয় মিথ্যা! প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল" নিধন হইয়া যায় অন্নচিস্তায় লোক 
সর্বদা হাহাকার রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ্ অরাজকে হইয়া থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই 
ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংপ্রতি মদীয় অবস্থা 
অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস।র্থ হিন্দুকালেজে সমর্পণ করিয়াছিলাম এ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপধাস্ত পাঠ সমাপ্ত 
করিলে পর আমার বোধ হইল ইন্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি হইয়াছে এজগ্ত এ 
কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে 
সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদ্যার্থী হইয়া নান। 
থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জাপুরের স্কুলে তাহাকে 
কএক মাস ইঙরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জান বালক কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে থাকে কোন্স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না 
আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্থলে বিদ্যাভ্যাস করিয়। থাকে তৎ্পরে 
আপন ভবনে আনিয়া! আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপরুষ্ট কৃষ্টা বান্দা- 

নামক পাতিফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনগ্গলির বাটাতে যাহয়। 

এ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়।৷ বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক 
শিক্ষকের বশীভূত হইয়! তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল ন৷ 
কিন্ত খন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া 
গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সাদ দিবা আমাকে কে&। বান্দা ধরিয়া 

লইয়া যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্বকরত এ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া 
বাটীমধ্যে গুবিষ্টহ€নের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে 
নালিস করিলাম মাজিস্ত্রেটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার 
বালককে ছাড়িয়া! দিতে ভ্বকুম দিলেন না এ বালক মিসিনরিরদিগকে গৃহে আটক 
থাকাতে স্থুতরাং কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অম্মদাদির অনুপান্ত উপাসনা 
করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ 
ধ্ম মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়া! অবস্থাই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে । 

এতদর্থ অস্মঙ্গেশীয় হিন্দু ধর্মখীল ব্যকিদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনরি 
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এতব্লগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে ইহারা পূর্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক 

জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্ববক বালক 

ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্্য করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে 

মিসিনরিদ্রিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক 

থে পধ্যস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ন হয় সে পধ্যন্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ব তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব 
না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন 

করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়! থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি 
পুত্রকে এ মত কৃষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটাহইতে বাহির করিয়৷ লইয়া যায় 
আর কলিঙ্গ৷ নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুভ্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়! শ্রীষ্িয়ান্ 

করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবন্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব 
কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা 

করিয়া হিন্দু মহাশয়র| বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন 

না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজা সত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে 

ইহার পরে আর কি হয় তাহা বল! যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১ আষাঢ়। 

পু্রশোকে কাতরন্য ।--চন্দ্রিকা । 

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কাত্িক ১২৩৮) 

আমরা শুনিতেছি এই বৎসরে খ্রঞ্রীঞঠশারদীয় মহাপৃজার পূর্বে যে ভাগ্যবস্ত শাস্ত 
দাস্ত মহাশয়ের ব্রাহ্মণ প্ডিতদিগকে বাধিক দিয়। থাকেন তাহার সংপ্রতি অতি সতর্ক 

হইয়৷ দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান ধাহার! গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উল ও বাশবেড়িয়া সমাজের চারি পাচ জন 

অধ্যাপক শ্্রীযুত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়্াছেন আমর! সতীর 
বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো৷ গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহ উচিত তাহা করুন এবং এমত 

প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রংণ করিব না। অতএৰ আমারদিগের 
চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন্। রাঞ্জা বাহাছুর এ 

মহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপগ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি 

হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করিব না। 

আমরা অবগত হইলাম কৈবলা প্রাঞ্ধ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক 
বাধিক দৈবকর্ম ও পিতৃকন্দ পালা মৃত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীপ্নীঞশারদীয় পূজা 
শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পাল! তিনিও উক্ত পূজা! পূর্ববরীত্যন্ছসারে 

স্থুসম্পন্ন। করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র নাস্তিকদিগকে আমর! এই কহি যে 
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তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়। কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা 

অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্ত কএক জন ছোড়া উক্ত বাবুহইতে ইঙ্গরেজী 
বিষ্ঠা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহ কেহ সপ্রমাণ করুক। 

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রসএয় 
দত্ব যেগ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি 

ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রুদুর্গোৎ্সবাদি করেন না। নাম্তিক 
নরাধমের! তাহার বাটীতে গিয়া দেখিয়। আস্থৃক শ্রীগ্রু,অস্থিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি 

অন্ধাপূর্ব্বক এ মহামহোৎ্সব সম্পন্ন হইতেছে। 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্রসম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্য 

শ্ীধূত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু 
তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ পত্রেও 

মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার দ্বেষলন্থলিত গ্পেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে । অতএব 
সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিক্দিগকে কহিতেছি তাহারা এ সেনজর বাটাতে 

গিয়। মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিগ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদানপূর্ববক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাহারা অবশ্তই কহিবেন ধন্টোহঃকুত কৃত্যোইং 

সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সঘ। ছুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি । 

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা! করিলেই দৈবকন্ম পিতৃকন্ম ত্যাগ করিতে 
হয় এমত নহে । দি বল শ্রাযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা 

আছে তাহার! তছপদেশে উক্ত করে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত 
কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রদ্ষদভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন 

আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 

বিলক্ষণ মনোযোগ আছে । অথচ তাহার বাটীতে শ্রীশ্র৬ছুর্গোৎ্সবাদি তাবৎ কম্ম হইয়। থাকে 

এবং শ্রীযুত বাবু রাজরুঞ্চ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃঞ্ণ সিংহ ও শ্রযুত প্রাক সিংহদিগের 

সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্ীুত বাবু ম্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত 
রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকর্শা বা কাম্যকণ্দ কিছুই 
রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন ন! এ বাবুর বাটীতে ৬ছুর্গোৎ্সব 

৬শ্ঠামাপূজা ৬জগম্ধাত্রীপৃজা! ইত্যাদি তাবৎ কন হইয়া থাকে । অতএব এমত কোন হিন্দু 

আছে যে দৈব ও পিতৃকর্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে । উক্ত 
বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমস্ত্রিত হইয়া 
আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেশ 
যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্তথ। করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক 

দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে গ্রতিম! দর্শন করিতে গিয়াছিলেন 



১৭৬ মওলা পাত্রে সেক্কানেেন্ব ক্রথা 

কিন্ত প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বে দেবপূজ। করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন 
করিয়াছিলেন তাহা এতন্লগরেই দেখ! শুনা গিয়াছে ।--চন্দ্রিকা । 

(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

এক্ধণাধির বিবাহ ।--দর্পণপন্ত্রেব স্থানাস্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণশ্য ইতিস্ব।ক্ষরিত 

যে এক পর দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা 
প্রার্থনা করি এতদেশীয় ব্যবহার বিষয়ে ধাহারদিগের প্রজ্ঞতা আছে তাহারা তল্লিখিত 

বিষয়ক সত)তার কিছু সন্দেহ করিবেন না। এতদ্েেশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে 

যাদৃশ ছুঃখ ঘটিতেছে তাদৃশ ছুঃখ যে অপর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোধ হয় না। শ্রুত 

আছি যে ছয় শত বৎ্নর হইল গৌড়ীয় রাজ। বল্পালসেন প্রতেক বংশের প্রধান পুরুষের 
গুণ ও কী্ঠাঞ্ছসারে তত্বদ্বংশ গত নান] খিভেদ করেন এবং ষট্কর্মশালিত্বা্দি গুণ যে 

ব্র।ক্ষণেরদের ছিল ত্াহারদিগকে কুলীন বলিয়া! স্বঞ্জাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ 

করেন এবং ধাহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তাহারদিগকে নীচ২ মধ্যাদ। 

শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকতৃর্ক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে 

ব্যবস্থার স্ায় দৃট হইল । কিন্ধ এ বল্লালসেনকৃত নির্দাবিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল 
যে এ মর্ধযাদ| পুরুষ।দুক্রমে চলিবে হহাতে এই ফল হইল যে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে 

প্রাঞ্চ হইলেন তাহারদের ইদানীং তত্বৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল। ইহার 
এক সুস্পষ্ট গ্রমাণ এই যে অন্য২ ব্রাহ্মণ শেণীর মধ্যে যত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ 
পণ্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রায় প্রাঞ্চ হওয়। যায় না। 

কুলীনের। যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এতদ্বিষয়ে 
বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমর! অবগত নহি কিন্তু বছকালাবধি এ কুলীনের। 

নিষ্চুলের কন্া বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও ধাহার কুলীন জামাতা তিনি 
বংশের মধ অত্যন্ত সম্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্ধিষয়ক অতাস্ত চেষ্টা ও তাহাতে 

মধ্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অঙ্ক্রাগপ্রযুক্ত এ কুলীনেরা. 
নিছুলহইতে কন্ঠ গ্রহণ করাতে স্বীয়২ মর্ধ্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন। 
এবং আরঙ্গণাদির ব্যবস্থাুসারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তাহারা! কেহ ১* বা 
২০ বা ৩* বা ৪* বা ৫* বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ জ্রমণ করত যে স্থানে কন্তা গ্রঃণ 
করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্ত 
সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয় পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন২ তাহারদের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাক! দাওয়া করেন। 

অপর এ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যে কুলীনেরদের নিুলের কন্তা বিবাহ 
করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্ত কুলীনভিন্ন অদ্য ত্রা্ষণেরদের বিবাহ করিতে অনেক 



ও সমাজ ১৭৭ 

টাকা দিতে হয় এবং এ বিবাহ করণেতে তীহ্থারদের তিন চারি পাচ শত টাকাপর্যাস্ত 

কর্জ করিবার আ'বশ্ঠক হওয়াতে তাহারা বহুকালপধ্যস্ত এ কর্জের হ্দসাগরে মগ হইয়া 

থাকেন ইহা! অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় । এবং তাহাতে অহ্িতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই 

জন্মে । 

এই কুবাবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিস্ত ইহ! শাত্সবিরুদ্ধ ও লোকের সখ 
বিরোধী এবং হিন্দুর]! এইট অন্থমান করেন যে তারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন 

এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহ! স্থগিত হইতে 

পারে। এবং এই কুব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ত্রাক্ষণেরদের ঘেমত 
উপকার জন্মে বোধ হয় যে এঁহিক অন্ত কোন বিষয়ে তাদুশ উপকার প্রায় দৃষ্ 

হয় না। 

এবং বঙগদেশীয় ব্রাহ্মণের! উক্ত বর্তমান ব্যবহারেতে ষে অস্গপকার ও তদঙ্গপকার 

যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত যদি গবর্ণমেন্টে প্রদান করেন তবে 

ঈ দরখাস্ত যে তথায় স্থগ্রাহা হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। 
য্দ্যপি বর্মান গবর্ণমে্ট প্রজারদিগের ছুঃখ রহিত ও শখের বুদ্ধি করিতে সর্বদ। 

চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্ক। ঘে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎ্পাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে 
এতদ্বিযয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বান্ুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্ত 

পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্তমান ব্যবহারের প্রভীকারের ষে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদি 
এক পাওুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্ধিষয় পুনর্ধ্বার বিবেচনা করিতে পার! 
যাঁয়। 

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফান্ধন ১২৩৭) 

বছগ্ুণাবিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েযু । এদেশে কুলীন ত্রাহ্ষণ 

মহাশয়দিগের অত্যঙ্পধুক্ত এবং শীান্ত্রবিরুদ্ধরূপে গাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল 
নাই উক্ত বিষয় রাক্ষশানাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক 

হইয়াছে বিশেষতঃ যাহারা যোক্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাঙ্গণ তাহারা যে 
কি পধ্যস্য তদ্দারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। লীন 

মহাশক়দিগের দৌরাত্ম প্রযুক্ত ঘোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথব! বংশজ ব্রাক্ণদিগের বিবাহহওয়। 

অতিছু:সাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয়তির তৎক্্ম সম্পন্ন হইয়া! উঠে না স্থতরাৎ ধাহারা 
যোত্রহীন তাছারদিগের বিবাহহওয়]! ভার কত শত যোত্রহীন শ্রোজিয় এবং বংশজ আন্মণ 

বৃদ্ধাবস্থাপর্ধ্যস্ত অবিবাহিত থাকিস! পঞ্চত্ব পাইয়াছেদ এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০1৪ ০1৫ * 

বা ততোধিক বৎসরবয়ন্ব হইয়া অবিবাহন্পপে শোকে ভযজর খরখর এবং ময়মর হইয়া 

সহিত 
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রহিয়াছেন তীহারদিগের একাটামোতে। আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা যায় না। কিন্ত 

াহারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাহারদিগের ঘরের কন্যা 

সম্তানদিগের বিবাহ কুলীন ত্রাঙ্গণভিন্ন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই ইহাতে াহার- 

দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় ঘে২ বন্যাকে তাহারা পাত্রস্থা করেন এঁ২ কন্যার এবং 

সম্ভানসন্তভতি এবং তাহার স্থামীপ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্টাকর্তীকে আপন জীবদ্দশাপধ্যন্ত 

ষৌড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশে থিনি খন বাতি 

দিতে থাকেন তাহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের ন্যানত। করিগ্াও উক্ত কুলীন 

মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধাক্রমে করিতে হয় তন্তিরর উক্ত ব্যক্তির ওরসে যে২ 

নন্যাসম্তান জন্মিবেক তাহারদিগেরঞ বিবাহ কুলীন ত্রাঙ্মণদিগের সহিত দিতে হয় এবং 

ূ্বরীত্তিক্রমে ২ কন্তাসন্থান্দিগের সম্পকীয় সমন্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষাক্ক্রমে 

করিতে হয় অর্থাৎ ধাহারা প্রতিপুরুষে আপন২ বংশের কন্তাসম্তানদিগকে কুলীন পাত্রস্থ 

করিয়াছেন পুরধান্ুক্রমে তাহীরদিগকে এ দাড়া বলবৎ রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ 
অ।পন অসঙ্গতি প্রযুক্ত বা অন্ত কোন কারণবশতঃ ক্রুটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা 

করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন স্থতরাং দশের নিন্দাীভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোস্তব ব্যক্তির 

অন্ত২ সহম্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত 

কূলীন প্রাধান্ত এতদ্দেশীয়দিগের নির্ধনহওনের এক বলবৎ কারণ যদিশ্তাৎ তাহারদিগের 

ধননাশের প্রতি অন্থান্তং কএক কারণ আছে কিন্ত তন্মধ্যে ইহ! যে এক প্রধান কারণ ইহা 

'অবশ্ঠ বলিতে হইবেক বিশেষতঃ ধাহারদিগের কুলমর্ধযাদা আছে তাহারা বা তাহারদিগের 

মস্তানের! অন্তান্য ব্রাঙ্গণের স্তায় বিদ্যাভ্যাস করণে উৎসাহাম্বিত হন না কারণ তাহারা 

জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাঙ্মণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ 

বিষয়ে ভাহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ 

বায়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইঙে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি 

পরিবারের ভরণপোধণের ভার হইতে ও তাহারদিগের ন্যায় মুক্তহন্ত হইতে পারিবেন 

না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে বা তাহারদিগের সস্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে 

কিঞিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্ত তাহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে 

দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাহারা বয়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্ধ্যাদাকে এক 

লভ্যঙ্গনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহম্কত হয়েন 

এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহীশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নব- 

গুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো! বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ 

লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাঁশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য কর। যায় তন্মধ্যে অনেকে 

উক্ত নবগুণ বর্জিত বরং ত্াহারদিগকে নিগুণ চুড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে 

এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপনং শ্বস্তরগ্রভৃতির প্রতি ক্রোধাব্িত 
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হুইয়। রাত্রিমানে রাগভরে আপনং পত্বীর সহ শয়নে থাকিয়া স্থর্য্যোদয়ের প্রাকৃকালে 
আপন নিদ্রিত পত্বীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র 
অতিসাবধানপূর্ববক খুলিয়া লইয়। পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো! শুনা এবং দেখা গিয়াছে থে 
কোন২ কুলীন মহাশয়ের রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটীহইতে শ্বং পড়ীকে আপনং২ 
গৃহে আনয়নপূর্ব্বক এ কন্তার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহ! বিক্রয় 
করিয়া আপনারা মজ! মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্তারদিগকে নানামতে ক্লেশ 
দিয়াছেন পরে এ অভাগ! কন্তারদিগের পিতৃ মা অথবা ত্রাতৃপ্রভৃতিরা এ কন্ার 

ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্বৎসন্বাধ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে 
অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বার! সন্থুষ্টু করিয়া! চিকিংসাদিদ্বার৷ উক্ত কন্তারদিগের 

প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উল্ত কুলীন পাত্রস্থ। কন্াসস্তানদিগের 

তত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিত্বার। ন1 হয় সে স্থলে এ অভাগা কন্তাসস্তানাির 

জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেছেতুক কুলীন মহাশয়ের আপন২ 
্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকন্ম জানেন যে তাহারদিগের গীড়িতাবস্থাতে 
ও ঠাহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেনন। এবং এতজ্রপ চেষ্টাকে আপনং 

কৌলীন্যের হানিকারক জানেন:*.। 

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফান্কন ১২৩৭) 

কুলীন মহাশক্ঈদিগের দৌরাক্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্জ এতদ্দেণীয় যোত্রহীন 
শত্রিয়.ব। কুলশ্রাস্ত বংশঞ্গ ব্রাহ্মণের যে কিপর্ধান্ত ছুঃখসাগরে নিম্গ্র তাহা লিখিয়া 

শেষ করিতে পারি নাই সেসমস্ত কথ। মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়নবারিধা৭। 

অনিবাধ্যরূপে পতিত হয় লীন মহাশয়ের পূর্বের লিখিত সমস্ত অহিত্াচরণ করিয়াও 

সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক তাহারা কুপীন কিন্তু অন্ত লোকেরা যদি এ 
প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্ভার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাহার| 

নাধারণ দস্থার স্তায় দণ্ডণীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্বপুরুষের বংশাবলিজ্ঞাত 

স্তরতিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আছেন তাহার! যাঁচঞাকরত ইতত্ততঃ 

ভ্রমণ করেন। এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিং২ গ্রহণ করিয়। থাকেন 

কিন্ত যখন কোন ভদ্রলোকের কন্।র বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকের! এঁ 

বিবাহের সম্থাদ জানিতে পারেন ভবে বিবাহের নির্ণাত রাত্রিতে তাহার। আপন২ দলবল 
সমভিব্যাহারে উক্ত কন্তাকর্তার বাটীতে আসিয়া উপনিত হন এবং যত ঘটক এ রাজিতে 

আসিয়! উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদানস্থারা তুষ্ট কর! কন্তাকর্তার 
অতিকর্তব্য কর্ম হয় অর্থাৎ কন্তাকর্ত। আপন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথব! বন্ধক রাখিয়াও 

সমাগত ঘটকইত্যাদদিকে যথাসাধ্য তৃষ্ট করিয়া থাকেন এরূ্পে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে 
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এবং হইতেছে অনেকফাল পূর্ব কলিকাতানিবানি এক জন অতি সম্াস্ত লোক আপন 
কন্তার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়া গ্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একেবারে নির্ধন 

হইলেন এবং তৎ্পরে তাহার মনে এতজ্রপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন 

ভন্ত্রাসন বাটী এবং অবশিষ্ট অন্যাগ্ত সমন্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া 

এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়! অতিদূর দেশে গিয়া দরিদ্রলোকের ন্যায় বান করিলেন 

অদ্যপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাম করিয়া জীবিত আছেন। কএক মাস পূর্ব 

চুচড়ানিবাসি শ্রযুক্ত বাবু বিশ্বস্তর হালদার মহাশয়ও আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা 

ব্যয় করিয়াছেন এতপ্তিন্ন জিল! চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতি বড়িস্তানিবাসি শ্রীধুূত সাবর্ণ 

চৌধুরি গোষ্রীপতি মহাশয়ের! এবং দ্রিল! হুগলির অন্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের] পুরুষাুক্রমে কুলক্রিয়া করিয়! আসিতেছেন যদিশ্তাৎ তাহারদিগের 

মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হুইম্াছেন তথাপি কুলক্রিয়া যে তাহারদিগের কুলকর্ধ 
তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না স্থতরাং সহশ২ প্রকার উৎপাত হ্বীকার করিয্াও 

আপন২ কুলকর্্ম বলব রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় 
অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সাহুকুল হইয়া কুলীন মহাশয়দিগের অত্যন্থপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং 
অসহা যে গর্ব আছে তাহ খর্ব করেন অর্থাৎ তাহারদিগের যে যে অন্তায় প্রাধান্ত আছে 

তাহা! এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং এ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যে 

উক্ত কুলীনেরা আোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাক্ষণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুক্রাদি পরিবারের 
ভরণপোধণবিষয়ে কোন ক্রি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে 

মহে'পকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপালনহেতৃক এবং সম্মানাশয়ে নান! 
বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন স্থৃতরাং বিদ্যার প্রাচর্ধ্য সম্পূর্ণরূপে হুইয়া উঠে এবং বিদ্যার 

প্রাচুর্য হইলে দেশের যে কিপধ্যস্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা ভাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর 
কিআছে। যদ্দিকেহ বলেন গবর্ণমেন্ট কুপ্ীনদ্দিগের প্রাধান্ত রহিতের কোন আইন 

গ্রচলিত করিলে এদেশীয় অনেক মান্ত লোকের। মনঃগীড়া পাইবেন । উত্তর 'গতদ্রপ 

মনঃগীড়াতে গবর্ণমেণ্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সামিপাতিক বোগী 
সদা সর্বক্ষণ জল গান করিতে চাহে কিন্তু যেপধ্যস্ত তাহাকে এ বাগ ত্যাগ না করে 

সেপধ্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এভজ্রপ মনোরথ পুর্ণ করিতে সম্থ হন না৷ 
তশ্প্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে 
কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না! এ বিষয়ও তদ্রপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন 

মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের ক্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এভতপত্র দর্পণে প্রকাশিত 
হইলে তাহার! আমারদ্দিগের গ্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতৃক তাহারদিগের এবং এতদ্দেশীয় 
সমস্ত লোকের ভবিষাৎ স্ুখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমর! এত যতন এবং শ্রম করিতেছি ইহা 
তাহার] এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্ত পরে ইহা তাহারদিগের বোধগম্য অবস্ঠ 
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হুইবেক কিমধিকং বিজবরেঘিতি তাং ৫ ফেব্রুজারি ১৮৩১ সাল।-_কশ্তচিৎ ছিতৈধি 
য়ন্ত | 

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফান্তন ১২৩৭) 

প্রীযুূত কৌমুদীসম্পাদকেযু । - এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেরই 
সংপ্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনেরদের মধ্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ 
করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎ্পরোনাস্তি আহলাদিত "হইলাম যেহেতুক ত্গিয়মে আমরা 
যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়! জানাইতেছি আমার পিতা স্বকতভঙ্গ 

ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চলিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাহার নিজের বাসগৃহ 

থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্ধ্যাটনে কাল গত 
হইয়াছে কোন শ্বগুর গৃহে চারি পাচ বৎসর পরে ছুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন 
স্থানে বা দশ বংসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতাম্ছ গৃহ- 
হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় ছুই শত ক্রোশ অস্তরে হইবেক স্থতরাং এদেশে যেরূপ শীদ্তর২ 

আসিতেন ভাহা কোন জন না জানিতে পারিবেন আমার মাতামহ তাহাকে দেশহইতে 
আনিয়া! আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরাঁসহ বিবাহ দিয়াছিলেন 

শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও ছুই মাতৃত্বমার এক২ 

কনা হইয়াছিল আমর। যখন দশ বার বৎসরবয়ন্দ হইলাম সে কালপধ্যন্ত পিতা অথব 

বিমাতা পুত্র কোন তত্ব করিতেন নাকিস্ত যখন তীহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে 

আমারদের মাতার। কি জানি ম্বাধীনতাঁতে বিবাহ দেন তখন পাঁচ ছয় জন ষণ্ডামর্ক 

বিমাতা পুন্র অন্য পক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যোষ্ঠতাতের তুল্যবয়দ্ষ এক পাত্রসহিত 
গ্রামে আসিয়া! গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় স্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার 

গোপনে ও আমারদের অসম্মতিভে লইয়। গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে 

বিবাহ দিলেন সেইঅবধি প্রায় পর্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পির মহিত দর্শন নাই বর্তমান 

আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতলের ভবনে কখন পাচিক! কখন বা 

দ্াসীন্মপে কালযাপন করিতেছি নৃতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদৃষ্টে 
ছিল তাহা হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্সের বিষয় এই যে তন্বারা আমারদের তুল্য ছুঃখিনী 
আর কেহ হুইৰেক না নিবেদন মিতি। শ্রীমতী 'অসুকী দেবী ।--সং কৌৎ। 

(€ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্তিক ১২৩৮ । 

কসাচিৎ “চেতো৷ পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসভ্তানস্য” ইতিত্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা 

গত লগ্চাহে প্রকাশ করিয়াছি। চেতো পরগনামিবাসি বিপ্রসস্যান লিখিয়াছেন যে 

ইক্ররজী বিদ্যা শিক্ষাফরপাশয়ে তিনি খদেশ পরিত্যাগপূর্যক কলিকাতায় উপনীত হইয়া 



১৮২, হনওন্যাদ পাত্রে সেক্ষান্লেত্ শ্থ্যা 

স্থযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন দিব! অবলানে যখন 

এ বিগ্রসম্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়। বপিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটার বৃদ্ধকর্তা তৎপরে 

তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহারা একে২ তাবতেই বাটা- 

হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটার দুই জন দৌবারিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর 

মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্ত। ও তাহার পুঞ্রের৷ বাহিরে যাঁমিনী যাঁপন 
করিয়। প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব । 

পাঠক মহাশয়ের অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর এ 
বিপ্রসম্তানের সহিত তদ্বাটার প্রাচীন খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা 

প্রকাশাবশ্যক নহে । যদিও উপরি উক্ত বৃত্তান্ত পাঠকরণানন্তর অন্মদাদির ইঙ্গরেজ 

পাঠকের। মনে২ হাস্য করিয়। হিন্দুদিগের প্রতি তাহারদের দ্বণ। জন্মিলেও অসঙ্গত হয় ন! 

তথাচ একপ রীতি চরিক্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদূক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় 
অনেক বিশিষ্টলোকের! ইহাতে আশ্চর্য জান করিবেন ন|। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যে 
এপ্রকার কুরীতি নিবারণ করিতে যত্ববান না হন ইহা যে গুরুতর কুলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে 
দৃষ্ট হইতেছে। নারী জাতির মদন পুরুযাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়। 
থাকেন ) তাহাতে অন্মদ্দেশের কঠিন রীত্যন্থমারে বিদ্য।রূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদ্িগকে 
বঞ্চিত করাতে এ দুর্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া 
তাহারদিগের কামানল উজ্জল করিয়। যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুষ্ষর্মে প্রবৃত্ত 

করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে 

ইহারই বা অসম্তাবনা কি আছে।.''কিন্ত ইহাও জানিয়া যদ্দি পুরুষেরা! স্বপত্বীদিগকে 
অবহেলা করিয়া উপপত্বীর বশীভূত হইগা কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত 

হন তবে স্বম্য পত্বীদিগের সতীত্ব ধন্দ বিনাশ জন্য যে অন্থযোগ তাহা এ অবোধ 
পুরষদিগকে বই আর কাহাকে অহিতে পারে। বাস্তবিক এই যেত্তাহারাই কুরীতির 

মূলাধার অতএব তাহারদিগকেই আমর] অন্থযোগ করিতে পারি । 

যদিও হিন্দরদিগেব বিবাহের রীতি ইদানীস্তন দৌষাঁবহ হইয়াছে ও যদ্দিও ইহ। সত্য 
বটে কিন্ত এইস্থানে বিবেচন৷ করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল 

বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ ুরধ্য যদ্দারা সংপুরুষের মানসিক তমে। দূর হইয়। 
গ্মতাসমূহ উজ্জল হইম়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে 
তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্ড্রিয়েরা বশীভূত হয় নাই 
স্থতরাং তাহারা ধের্ধ্যাবলম্বন করিতে না পারিয়! অনেকে কুকর্ধে রত হইতেছে এবং 

কুকর্মকেও কুকন্ম জান করে না কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মৃলাধার যেহেতুক যদ্দি তাহার! স্বস্ব 
পত্বীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবৰে যে এঁ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়। 
উপপতির সহিত স্ুখাভিলাষ করে ইহ! ক্ষণেকের নিমিভও বোধ হইতে পারে না ইহারা 
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কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উতবাপন ও তাহারাই 
ইহার মূলাধার হইম্লাছেন অতএব ভাহারদিগকে নির্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র ণঞ্ষা 
করি না। 

স্ীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু ধাহারা! অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ 
ন। করিয়৷ তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাহারদিগের 
প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই 
হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে 
বিদ্য| অথবা জ্ঞান থাকিলে এ স্ীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কম্মে প্রবর্ত হইত। কিন্ত 

যদিও প্রপ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্য।শিক্ষার এ দৃঢ় প্রতিবন্ধক এক মৃহাঁশয়েরা 
'অন্মনাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সছত্তর প্রদান করিবেন এমত আমর। কখনও ভরস| করি 
ন। যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষ! করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা 
তাহারা তর্কসহিত বিবেচন। ন। করিয়। কেবল অন্ধের স্তায় কহিয়! থাকেন যে আমারদিগের 

পূর্ববপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্তক কি তাহারদিগের অপেক্ষা আমরা 
জ্ঞানবান নহি স্্ীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই 
তাহারদিগের কশ্ম এবং ধর্ম ইহা করিলে তাহার। এ্র্গে গমন করিবেক ।-_সংস্থুং 

| সপ্ধাদ সুধাকর ] 

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

কুলানেরদের বহুবিবাহ ।__কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে 

পন করা গিয়াছে এবং এ কুব্যবহারেতে কিপর্স্ত ছুঃখ জন্মে তাহাও বিপক্ষণরূপে 

বণিত হইয়াছে । এতদেশীয় কোন২ সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিম়্াছেন যে এতদ্রপ 

বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতাস্ত 
অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানাম্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের 

ফর্দ ৪ তাহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্িবরণ অর্পণ করাতে পর্ধোক্ত 

'অপহৃুবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল। 
আমরা এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন 

তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন কত সংখাক বিবাহ করিয়! 

কত স্ত্রীলোকের স্থথের কণ্টক হয় । 

ধাম নাম বিবাহ 

ময়াপাড়। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬১ 

জয়রামপুর নিমাই মুখোপাধ্যায় ৬০ 
আড়ুয়া - বামকান্থ বন্দ্য ৬৬ 



১৪৮ স্থ্বাপ পরতে স্েম্সখশতা কথা 

ধাম নাম বিবাহ 

মাজগ্রাম দিগন্ঘর চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 
নগর খুদিরাম মুখ ৫৪ 

বলুটী দর্পনারায়ণ মুখ ৫২ 

নয়কড়ী বন্দ্য ১৮ 
সিঙ্গী কুষদাস বন্দা ৪৭ 

ফতেম্বপুর শড়ু চট্টোপাধ্যায় 9৩ 
পাচন্দি রামনারায়ণ মুখ ৩৭ 
বিজ্পগ্রাম রাধাকাস্ত বন্দ্য ৩০ 

কফ্ণগর রুষ্ণ চট্টোপাধ্যানন ৩৪ 

গোকুল মুখ ২৭ 

হালদামহেশপুর রাধাকাস্ত চট্ট ২৭ 
হাজরা পুরম্থরা যজেশ্বর মুখ ২৬. 

দিঙ্গী গঙ্জানন্দ মুখ ২৫ 

কাশীগুর ভগবান মুখ ২২ 

শড় মুখোপাধ্যায় ১৭ 

বালী রাম্জয় চট্টোপাধ্যায় ২২ 

পাঁনিহাটা রামধন মুখোপাধ্যায় ১৮ 

পারহাট তারাচাদ মুখ ১৫ 

চন্্রহাট রাধাকাস্ত চট্ট ১৫ 

কইকাল। জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় ১৪ 

করুণা কাশীনাখ বন্য ১৩ 

ওজআড়ী রামকানাই চট্ট ১২ 

খিরগ্রাম ভ্রিলোচন মুখ ১৪ 

পততসপুর গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 
_-জ্ঞানান্বেষণ। 

(১৭জজুন ১৮৩৭। ৫ আধাট ১২৪৪) 

্ীযুত জ্ঞানাম্বেষণসম্পাদক মহাশযেযু।--অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল 

কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তীহারা এই সকল নান! বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন 

এতঙ্গেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়৷ ইহারদিগের অহঙ্কার 
কিন্ত'বিষেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে । সম্পা্ক মহাশয় এ দেশেক্স কুলীন 
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ংশঙ্জ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি 
আপনি বিবেচন! করিবেন বংণক্ ব্রাহ্মণের কন্ত। ক্রম করিয়! বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে 

অনেক জাতির কন্তা চলিয়৷ যায় অধিক কিকহিব কন্ত। ক্রপ্ন করিয়। বিবাহকরণ বাবহার 

থাকাতে বংশঙ্জ ব্রাহ্ম; মোসলমানের কন্তা পধ্যঞ্তও ব্বাহ করিয়াছেন আমি হুহার 
কএক প্রমাণ লিখিতেছি। 

১। এক সময়ে কন্তাবিক্রপ্ধি ছুই ব্রাঙ্ষণ বর্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে 

পথিমধ্যে এক স্থরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রগ্রকরণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়! এক জবনী কহিল ব্রাক্ষণঠাকুব এইটি 
মোনলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি 

তোমরা মোপলমানের কন্তাকে লইয়। কি করিব তাহাতে ত্রাঙ্ধণরা কহিপ ভাল 

সেকথ!। পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জনীকে ছয় টাকা 
দিয় কন্তাকে ক্রয় করিল এবং বাঙ্জারে আপিয়! একখানি শাড়ী কিশিয়! তাহাকে 

পরাইয়া লইয়! চলিল কিন্তু পথের মধোই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে 
বাক্যালাপ করিবে না পরে এ ধূর্তেরা সন্ধাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটাতে গিয়া 

অতিথি হইল তাহার দুই মাপ পূর্বের গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে 

ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়। অতিথির নিকট ঘনাইয়া 
বপিলেন এ ব্রাহ্মণের সম্পন্তিও কিঞ্চিং ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের 
ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রবমতঃ পাঁচশত টাক| চাহিল কিন্ত শেষ চারি শত 
টাকা রফা হইলে তংক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়! লইয়া সেই রাজ্িতে বিবাহ দিল 

এবং পরদিবল প্রাতে উঠি! তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি 
কুটুস্বাদিকে গৃহিণীর পাকার ভোজন করাইয়া এক বৎসরপর্ধ্যন্ত এ স্ীকে লইয়া স্থখভোগ 
করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে এ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিম্না 

উঠিপ যে “কছু ছে কেয়া ছালান হোগা” এই কথা! শুনিয়! ব্রাহ্ম“ণর ভগিনী তাহার মাতাকে 
ডাকিয়া কহিল “ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে” তাহার পরে জিজ্ঞানা 

করিবাতে জবন কন্ত। আপন জাতিকুলের নকল কথাই ভার্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে 
ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া প্রীকে পরিত্যাগ করিলেন। 

২। কর্সিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ববাংশবালি--মুখোপাধ্যায় এক দাহেবের 
হিন্দুস্থানীয় উপপত্বী ব্রাহ্ষণীর কন্তাকে বিবাহ করেন এ কন্ত। সাহেবের উরসজাতা পরে 
তাহার গর্ভে মুখুযোর এক কন্তা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাপি এক শুস্কাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন এঁ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ 
করিয়! বাটাতে গেপেন তিনি এ ভার্যাকে অনেক বৎলরপর্ধ্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন 

এবং তাহার গর্ভে ছুই তিনটা সন্তানও জন্সিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিজী 
২০২9 
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বিবাহ করিয়াছেন কিন্ধ পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুত্ব অনেক আছেন: সাহেবের 

বন্ঠার অল্পে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে । 

৩। কাজল! পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথ! প্রমাণে কন্ত। কিনিয়া বিবাহ 

করিয়াছিলেন কিন্ধ বহুকালের পর সন্তানার্দি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকের! 

প্রতারণাপূর্বাক মালাকারের কন্তা বিবাহ দিয়াছে । 

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস 

করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় টৈষ্বের কণ্ঠাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতত্তি্ন কলিকাতা 
শহরের মধ্যে এইরূপ শ্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি পণ্ডিত 
ন্যায়রত্বের ও প্রধান২ বীড়ুযোর ঘরে থে ত্াহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সফল 
আছেন তাহারদিগের মধো অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্তা 

কিন্ক সম্পত্তিখালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিজ্ঞ। ক্রাঙ্মণী হইয়া! গিয়াছেন এখন শীহারদিগের 

পাকান্গ সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 

( ১৪ মার্চ ১৮৩৫ | ২ চৈত্র ১২৪১) 

শ্বীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দর্গণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌ়া পতিহীন' দীন 

ক্ষীণ! এবং অবিবাহিতা কুলীনব্রাক্ষণের কন্য। ৷ পতিমভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন 
ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্ত মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ 

দর্পপৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে ভপতির শ্রবণ 
গোচরহওনের অসম্তাবনাভাব । 

শ্রীযুক্ত ইঙ্জরেজ বাহাছুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থ! 
হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে 
বাঙ্গালির মধো যে কায়স্থা ও ব্রাক্ধণের কন্ত। বিধবা! হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং 

কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদাপি এ স্ত্রীলোকের! উপপতি 
আশ্রয় করে তবে মে কুলোত্তবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্ত এঁ উভয় বিশিষ্ট কুলোস্তব 

মহাশয়ের অনায়াসে বেশ্তালয়ে গমনপূর্ববক উপস্বী লইয়। সম্ভোগ করেন তাহাতে 
কুল নষ্ট হয় না। বিশেষত: তীহার। মান্তমতে ধন্কবাদ পাইতেছেন এবং ধশ্মে বর্শে 

পৈতৃক আশ্রমে ধর্মবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছেন তঙ্জন্য সময়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল 

আ্ীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের কৃষ্টি হইয়াছিল। বাজাল! শান্মতে এমত আছে 
যে অগ্গৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার ওমাণ আছে 

যাহার। স্থরান্্র ও প্রধান২ পুরাতন রাজ! তীহারদিগের পত্বী পতি অভাবে পুনংস্থয়স্বরা 

হইয়াছেন এবং ম্বামিসত্বে অনাত্বাসে উপপত্তি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে 
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ধর্শাবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্বরণে পাপধ্বংস 
 হয়। তৎ্সময়ে কুসীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য। স্থরাহ্থর রাজাদিগের & সকল 

কর্খে ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের 
সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্মশান্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র হজন হইয়াছিল। 

আমরা আমারদিগের শান্তর অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তখাচ আমারদিগের 
বেশভূষ। ও আকাঙজ্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বজ্ছিতা হইয়া অহরহ: 

অসহা বিরহবেদনায় বাহজান রহিত হইয়। কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার 
তাৎপধ্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবল! মনোব্যথ৷ 
শমণতাকরণের কর্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধাশ্ধিক রাজ! 
ইঙ্গরেজ বাহাছুর নানাবিধ ধশ্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগেৰ ধর্ম শাস্ে এই যাতনা 

নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্্বক ও প্রধান পঞ্ডিত মহাশয়ের 
দ্বারা অবগত হইয়া! শুদ্ধ স্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আইন অন্থমারে প্রকাশ করেন। 
কিন্বা বিশিষ্ট কুলোস্তব মহাশয়েরদিগের উপস্বী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা 

হইলে আমারদিগের ধর্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্খ সংস্থাপন হয়। কেননা 

স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্থী বর্জিত হন তবে 
স্নীলোক কুলটা হইতে পারে না। ম্বভাবে ধরে ধর্দশ রঙ্গা করেন। কাচিং 
শাস্তিপুরনিবাসিনী । 

( ২১ মার্চ ১৮৩৫ । ৯ চেত্র ১২৪১) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শাস্তিপুর নিবাসি স্্রাগণ আপনারদের 
ছুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমর! পরমনন্তষ্ট হইলাম। তাহারা 
এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত্ব 

ছিল। কিন্তু সহকারী ন। থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমর! অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে 
সেই ভয় দুর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে ছুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। 
প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্ত দেখ! যাউক 

ভাহাতে কি ফল হয়। 

১। হে পিতঃ ও ভ্রাণ্তরঃ সম্যদেশীয় সত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রপ 
আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন বে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই 
সাংসারিক নীতি ও ধর্শ প্রতিপালন হইতে পারে ন|। । 

২। অন্তান্ত দেশীয় জ্ীলোকের। যেমন হ্বচ্ছনদে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি 
করে আমারদিগকে তন্জপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি 

আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে ন। ফলতঃ 



১৮৮ চওব্াদ পত্রে সেক্যাব্বে জ্ঞথা 

প্রথমত; আপনারা অবিবেচনাপুর্বক এই ব্যবহারে আসক আছেন এইক্ষণে তাহ। 

পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ । 

৩। বলদ ও অচেতন ভ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া 

আপনার! নির্দছাচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ববক স্বামী মনোনীত 

করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধশ্ম ও সন্বম বজায় রাখিতে 

হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা! করিয়। যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু 

জান! শুন! নাই এবং বিদ্যা! কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে 

কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দ্িতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ 

৪1৫1১০।১২ বর্ম বয়স্ক। এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন মংসারের মধ্যে 

প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনার বিলক্ষণ 

জ্ঞাত আছেন। আমর তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের স্বণা জন্মাইব ন1 

যে ব্যাপারেতে আমারদের স্থখ ছুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কন্দেতে যদি আমারদিগকে বিবেচন৷ 
করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সন্ত্রম ও আমারদের স্থখের 

হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন 
আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে । 

৪1 হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনার! কেহ২ টাকা লইয়! আমারদিগকে বিবাহ 

দিতেছেন তাহাতে যাহারা মূল্য অধিক ড'কেন তাহারাই আমারদের স্বামী হন এবং 
আমরা তাহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই তাহাতে যে টাক। পাওয়া যায় তাহা 

যদি আমারদিগকে স্ত্ধন বলিয়। দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্ত সেই সকল 
টাকা লইয়া! আপনার! নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে 

বিক্রয় করা হইতেছে। যদ্দি আমারদের দেশের শাসনকর্তা এই দ্বণ্যব্যাপার সহিষ্ণুত। 
করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহা কহ! যায় না 

তিনি আপনার:দর অপরাধ মাঞ্জন করুন। 

&। ধাহারদের অনেক ভাধ্য। আছে তীহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ 

দ্রিতেছেন। ধাহার অনেক ভাধ্যা তিনি প্রত্োক ভাধ্যা লইয়া সাংসারিক যেমন বীতি 

ও কর্তবা তাহ। কিবূপে করিতে পারেন। | 

৬) ভাধ্যার মৃত্ার পরে স্বামী পুরর্ধিবাহ করিতে পারে তবে কেনস্ত্রী শ্বামির 

ম্বতার পরে বিবাহ করিতে ন। পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অন্্রাগ 

তেমন কিস্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি ছুষ্টতার দমন হয়। হে 
প্রিয় পিতঃ ও ভ্রতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্ো যথার্থ বিচার করিয়া! কুন দেখি যে 

আমারদিগকে আপনার! কিক্ূুপ ছু:খিনী ও গোলামের ন্ায় অপমানিত দেখিতেছেন 1" 

১৫ ম.্চ ১৮৩৫ । চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্তয | 



সমাজ ১৮ 

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) 

প্রযৃত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 

দর্প পৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনৃঢা গতিহীন! বিরহিণীরদিগের মনের ব্যথ৷ অনেক 
শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুণ নিগুণউপাসক অসীম বুধগণ দর্পপপাঠক দর্পণে 
আমারদ্রিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অঙ্থগ্রহ করিয়৷ ভূপতির 

গোচরপূর্ব্বক -মামারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পপপার্থে অর্পণ ব্যতীত 

হইতে পারে না। ৪ 
১৪ চৈত্র শনিবার শাস্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় 

প্রকাশ করেন। ২১ ঠৈত্র শ্রীযুক্ত চত্দ্িকাপ্রকাশক নবন্বীপশিবাসির উক্ত তাহার উত্তর 

বলিয়৷ ষথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পপিপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্ববক নানাবিধ 

ভতৎননা করেন সে তাহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্জসমীপে বিজ্ঞতা 

যেন দ্বিতীয় কুস্তীর গর্তঙ্গাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্মপুত্র ধেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্মসভাসম্পাদক 

কিবা সদ্ধিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রেন উত্তরে 

বিদা প্রকাশ হইতেছে । শেষাবস্থায় বিড়াল স্বন্ধে করিয়া সিংহ্রে সহিত শিকারে স্বীকার 

করিয়াছেন। সে যাহ! হউক ধর্মপুক্ররদিগের মধর্দতা দেখিয়া! আমারদিগের ধর্দশাস্ানযায়ি 

দেশাধিপতিকে মর্ববেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও 

লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্যোগি ধর্পুত্র গ্রতিবাদা। 

ইহাতে বোধ হইল যে ধর্শপুস্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল 

ভেকের,ন্তায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভূঙ্গ আসিয়া 

রঙ্গে ভে কমলাঙ্গসঙ্গে অনন্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্শশালিপীর ধ্মশ।লায় ধর্মের 

ছাঁলা বাধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিনব! তুলপীপত্রও করঘয় দিয়! আটক করিতে 

পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত 

ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হুয়। স্থতরাং বিহিতান্থুসারে বিরহিণীর 

স্বীয়ং মনোরঞ্রনানুযায়ি মুলধর্মশাস্্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়স্ধর। হইলে 'অপ্রকাশিত 

হ্র্কাকর্তী যোজনকর্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্ররভুত্ব থাকে না। সেযাহা হউক 

বিবাহের প্রার্থনা তাহার অস্তে তাৎপর্ধয কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের 

বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থ! নিগুঢ় ধর্দশান্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন 

অনুসারে প্রকাশ করেন কিছ! পুরুষসকল উপস্ত্ীবর্জিত হন কেননা স্ত্রীলোককে কুলটা- 

করণের কর্তা পুরুষসকল অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে. 

ন! স্বভাবে ধশ্রে ধর রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্শশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে 

পুরুষ বা প্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়৷ ুবাক্য 

সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবাস্থরের প্রতি উপম| দেখিয়া! লিখিয়াছেন যে দেবান্থরের সহিত 



সৎ গ্বাদ পত্রে সেকালের কথা 

উপমা দেওয়! সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং 

অহলা। দ্রৌপদী কুন্তী তার] মন্দোদরী তথ! পঞ্চকন্তাঃস্মরেন্সিত্যং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে। 
ভেজে গৌতমন্থন্দরীং স্থুরপতিশ্চন্্শ্চ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার 
গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে দে কি উকীল্গের ঠাহ্রালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা! 

বিবেচনা ন! করিয়া কেবলি কুকথ। বলিয়! চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন । সকল 

অনুঢ়া প্রৌঢ়। পতিহীনার প্রতি যে বিধি বিধি নানাবিধ ধন্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা 
প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব)বস্থা' করিয়া ছুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চক্দ্রম। রাহ্গ্রস্ত 

তেমনি নিগুঢ়ধর্ের অবস্থা করিয়াছেন । 
পরন্ত রাজ্যাধিপতিকে অধার্িক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভত্পনাকরণে কি 

তাত্পর্ধ্য। রাজ্যাধিপতি তোমাবদিগের সাধারণ ধর্ম ধার্ধ্য করিয়৷ হুবিচার্ধযমতে আজ্ঞ! 

করেন যেহেতৃক বাঙ্গল। ধশ্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি 

লইয়া জবন ভূণতির হজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে । 

তিনি পুনরায় পত্তিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত 

করান্। যেহেতৃক আপনারা ধর্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত 

হইতে হয় তজ্জগ্তই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞ! করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও 
তোমাকে ও চাহে ন।। সে যাহ! হউক বাদানুবাদে বিরহ্যন্ত্রণ। নির্বাহ হইতে পারে না। 
আমরা অকৃলে পড়িয়া আকুল! হইয়। পুনঃ২ প্রণতিপূর্ববক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি 
আমারদিগের যাতন! লিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগৃঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা 

ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ ছুঃখ হইতে রক্ষ। করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা 
হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাপিতে হয় না বিশেবতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম 

সংস্থ'পন হয় । কাসাং শাস্তিপুরনিবান্যনেক বিরহিণীনাং। 

(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪) 

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদিগকে 

অন্থরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে ছুংখঙ্জনক 

এ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। এ ত্বণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু 

স্বীলপোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্যন্ত আপত্তি আছে ভাহাতে চিরকালের নিমিত্ত 

তাহারদিগের মনকে দাল্যাবস্থায় রাখে এ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার 

চেই্টা আমর! পাইতেছি কিন্ত স্ত্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে 

উহ্বার। কদাচ এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ 

করি এই দাপত শৃধগ ত্বরায় ভ্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদা! 
আমারদিগের মধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হয় নাই বরং যে স্কৃফলের আশা 



গঙ্গা ১৯১ 

কর! গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। এ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে 
মানিতে হইতেছে কিন্ত এ ব্যবহার অতি কদর্ধ্য। জগদীশ্বর আ্্ী পুরুষ নিশ্দাণ করিয়া এমত 
কখন মনে করেন নাই ষে একজন অন্ত জনের দাস হইবে কিবা এক জন অন্যকে নীচ 
বলিয়া গণা করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জানী ও দয়াল তাহার এমত ইচ্ছা নহে যে 
তাহার স্থির মধ্যে একক্ষন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মন্ষ্ের শঠতাক্রমে এই 
সকল বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে। স্ত্রীলোকেরদের সখের নিমিত্ব 
শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। জ্ত্রীনোকেরদিগকে অবশ্ মন্ষা 
বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহার! সর্ব:তাভাবে পুকষের সঙ্গে সমান কিন্ত আমারদিগের 
ব্যবস্থ। ও ব্যবহারের দ্ববা তাহারদের অবন্থ। এপ্রঙ্জার নীচ করাতে তাহাবো যে মন্তুষা 
নছেন এমত প্রকশ পাইতেছে না ববং আমার-দগের নিষ্টর ব)বহারেতে তাহারধিগের 

মচুষযয বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদাপি কেহ ইহ। কহেন যে 

স্ীলোকেরিগের পৃথিবীস্থ লোক্কেরদের সঙ্গে আলাপ কুখন ন! থাকিলে তাহারদের 
অতান্প কুমন্ করিবার সম্ভাবন। হয় কিন্তু আমর। এই কথ|য় বিশ্বাস করি না 

স্ীলোকের! কিছু মাত্র উপদেশ ন। পাওয়াতে এবং ঠিক মতামহ বিষম ও যথার্থ অযথার্থ 
বোধ শিক্ষা না পাইলে তাহারদিগের মন সংপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি 
না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা য:ইতেছে পূর্বে আমরা যেমত কহিলাম 
ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত 
ব্যবস্থাঙ্টসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবস্ক কারণ ইহা! করিলে আমর! হটাৎ 

স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের 
মধ্যে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্খত৷ প্রকাশ হয়। 

'আম্ারদিগের ভাল মন্দ উভম বিষয়ে সন্ষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য 

কোন পথে চর! আমারদিগের আবশাক তাহ! উপদ্ুদশ দ্বারা জানা যায় এবং 

নিজ বিপথগাধি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে 
ষথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদাপি এমত হয় তবে আমারদিগের 

সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের গ্ভায় অন্ধকারে মগ্র হইয়া থাকে উচিত 

কারণ আমরা ইচ্ছাপূর্ঘক জ্ঞান পরিতাগ করি যাহাতেই কেবল আমর! প্রধানগূপে 
গণ্য হই। কিন্ত যদ্যপি আমরা অনুমান করি ঘে বিদ্যান্থারা মনের দৃঢ়তা ও 
মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্থ বোধ জম্মে তদ্দারা আমারদিগের 

সুখ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহ! জানিয়া শুনিয়া আমরা স্ত্রীলোকেরদিগকে এ 

বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোবী আছি। কয়েকজন স্ত্রীশ্লোক 
আমারদিগের ইতিহাসের মধ্যে আছে ঘাহারা বিদা। দ্বারা দাসস্থাবস্থাহইতে যুক্ত 

হইয়াছিল । বত স্ত্রীলোক গ্দাছে তাহার মধ্যে অত্যল্প এরূপ হইয়াছে এপ্রকার বিদ্যা 



১৯২ সংল্রাদ পত্রে সেকালেল্র কথা 

পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকের! নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া 
অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশন সর্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া! 
থাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যান্ধারা কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরম্পরের 

বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্্ীলোকেরদিগেরও যে দেশে একরপ ব্যবহার তাহারও 

পক্ষে লঙ্জাকর হয়।-জ্ঞানান্বেষণ। 

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। * কান্তিক ১২৪৪) 

শ্রীযুত জানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েযু।--৩৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র 

পাঠ করিয়। আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যেকতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের 

পুনর্ধিবাহার্থ এক সভ। করিতে মানন করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমন 
স্থখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা ততবিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী 

বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্ব'মী করিতে পারেন না কিন্ত তত্রীলোকেরদের 
বন্ধু ধাহার। ভীগর' আ্ীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির 
করিতেছেন কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা! আমি জানি না আমি 

বোধ করি তাহার বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্বৃত হইয়া 

থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহ! আরম্ভেতেই ভঙ্গ 

হইয়াছে। 
আমি স্বমংও এবিষয় বিস্বত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বষেণ পাঠ করিয়া 

শ্মরণ হইল যে বোম্বের কমিদ্যনর সাহেবের! নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু 

বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে এ সকল 

মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি ধাহারা! পূর্বে এই স্ীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে 
মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহারা আলস্য ত্যাগ করিয়। এই প্রশংসনীয় বৈষয় সংপূর্ণ 
করিতে চেষ্টা পাইধেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনা পূর্বক এবিষয়ে যে 

প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা 
কুরিয়র ইঙ্গলিসমেন রিফণ্'র ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়ের! ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই 
হুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি 

করিতেছি। 

আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা 

পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেপ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয্নেরাও : 
বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ ন! দেওয়া অন্তাম্ম বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি 
চত্ত্রিকা সম্পাদক মহাশর এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ 
দিবেন কিন্ত এ আপত্তি সকল আমারদিগের স্কায্য বিচারে থাকিতে পারিবে ন! 



সমাজ ১৯৩ 

সত্রীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিন্ত এ নিষেধের ভাষ্পধ্য এই থে 

ত্াহারদের প্রথম স্বামী বর্তমান থাকিতে বিবাহাস্তর করিতে পারিবেক ন! স্ত্রীলোকেরদিগকে 
এমত স্থথজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে 

বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন 

করুন এবং চন্দ্রিকাসম্পাদক ঘে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি 

অগ্রদর হইব। জ্ঞানান্বেষণপাঠকসা । 

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ টজোষ্ঠ ১২৩৮ ) 

'"*দ্বেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যপন ঘাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার 
অতিপ্রাচ্ধ্য হইয়। থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়া! যায় তাহার প্রমাণ ঘখন প্রথম বারোএয়ারি 
পজার প্রথ। হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল 

ন। যে বারোএয়ারির ঢোলের গেল ঢাকের জাক পঠার ডাক গোয়ারের হাক না হইয়।ছিল 

তাহাতে কালাকাল বিবেচন। ন1 করিয়। কালামুখোর। কালী পূজে।পলক্ষে ঢলাঢলি করিত। 

এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যনত। হইয়। প্রধান২ অল্প স্থানেমাক্স আছে। এবং কিছু দিন গত 

হইল নামনংকীর্ভনের বাধু কেমন এতদ্দেশীয লোকিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহ! সকলেই 
সবগত আছেন। মাঘ ৪ বৈশাখ ও কাছিক মাসে কি শহরে কি গগুগ্রামে প্রতিপল্লীতে 

হিরাবলী ও নামাবলী অগ্রে খুস্তী নিশান সঙ্গে গৰগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল 
কাহারো কেবল করত।ল গলে লঙ্বিত তুলসীমাল পঙ্গপালব এক২ দল বাহির হইয়। 
প্রতঃকালাবধি দেড়প্রহরপর্ধ্যন্ত নান। রাস্ত। « নান। গলিতে হরিনাম সংকীর্তন ছলে 

পরিণাম কর্তন করিয়া কিরিত কিন্ত এখন পে নাম কীর্চনের নাঘমপ্র 'আাছে। এবং 

কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুলা পূর্বে ছিল এইঞ্ষণে তাহার 

অতিমল্পত। হইয়াছে এবং ঝকৃমারি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যাদি 

ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপামান ছিল কিন্তু এইঞ্ণে শহরের কোন্ 
কোণে আছে তাহার অনেষণ করিলে৪ পাওয়া ধাঁ না ইত্যার্দি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ 

কক দিন প্রাচধ্যরূপে চলে শেনে কালের গাসে মনাধামে প্রবিষ্ট হয় ।-ধর্মদ বসা | 

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২৯ কার্তিক ১২৩৮) 

শ্রযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু ।--যাহার| "অনেক দোন করিয়া গোপনে 
রাখিতে চেষ্ট। পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষারত "অপরের অতিলপ দোষ ব্)ক্ত করিয়। 

চাট্ট। করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চক্দ্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি 

নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্শসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত 

করিয়! রাখিতে এবং হিন্দুশাস্থের বিধি প্রবল করিতে প্রবন্ধ হইয়াছেন তবে যে হিন্দ 
৮২৫ 



১৯৪ হ্বওন্াদ পত্রে সেকালের কথা 

বাবুর। হিন্দুশাপ্বের বিধুয্লজ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহাধ্য না করেন 

হইতে পারে যে তাহার! সতীধন্খ সংস্থাপনার্থ কিছু পন দিয়া থাকিবেন এ ধনের দ্বারা 

তাহার চক্ষু একেবারে আপুত হইয়াছে অতএব ধর্মসভাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে 

ধিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশযবের। ছুর্গোৎসবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়া ইট্টসিদ্ধ করেন 
তাহা হিন্দুর বিপ্যন্গারে কি ন।। গোমাংসের নামশরবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক 

দক্ষিণাচারি থাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাহারা দুর্গার্চন বাটাতে বিফষ্টেক 

৪ মটন্ চপ ও বৎস মাংস ও ত্রাপ্ডে সাম্পেন পেরিইত্যাদি নান! প্রকার মদির আনয়ন 
সবেন। অতএব হে গ্রিরে চত্ত্রিকে আপনি অন্থসন্ধান করিয়। দেখুন যে এমত কোন 

ব্যক্তি কি ধন্মসভাগ্পাতি প্রাপ্ত হওয়। যায় না। আপনি কহুন গত ছুর্গোৎসব্সময়ে 

কাহার বাটাতে ইউরোপীয় পোকেরদের নিমস্ণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি- 

শ্নন্বাদ মাংসসকন ক ক্রন্ন করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর 

গহেবেরদের স্থানে ভরি খাদ্য সামগ্রা কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় 
লোকেরদের কচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে ত্যান্ত মনোযোগী কে হইল। হরিবোল২ 

অতিধাম্মিক শিষ্টবিশিষ্ট বাক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে । 

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক এ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তির্গকে যে কিছু 
কহেন না ইহাতে তাহার অপরাধ নাই যেহেতুক তৎসম্পক্তের। পাথুরিয়া। ঘাটাতে স্ব 
বাটীতে তদ্প ভোজ ন।ট করাইতেন তাহ। অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ 

স্মরণ আছে অন্রমান হয় ঘে তত্প্রযুক্ত তাহারা মৌনাবলম্বী আছেন । 

( ১৯ নবেম্বর ১৮৩১ । € অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 

প্রভাকর সম্পাদককতৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্ধিষয়ক সপ্ঠাহীয় রচনা ।-... 

মুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবন্তি মহাশয়ের চট্রগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণ ফ্রিঙ্গি 

হিন্দুইউথনামধ একথানি ক্ষুদ্র দর্গার পুয় পুত্র পত্র প্রকীশ করিয়াছে তাহাতে পেটকে! 
ফিরিঙ্গি কৃষঃ! মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাহার দক্ষিণহন্ত ইনকোয়েরর পত্রেই 
বা এপর্াস্তকি করিলেন যে এইক্ষণে এ বাচ্ছ৷ পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্মের হানি 

করিবেক ভাল২ বন্দা জেনো! তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্ত আমারদিগের বোধ 

হইতেছে যে এ বাচ্ছ। পত্র বন্দ:বা পার অভিমতে হ্জন হয় নাই এ হায়াহীন ডজো 

ভাম্বার কন্ম কেননা ড্রঞ্জে। ভায়া ইঞ্টিগ্িয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রত্বার কিছু করিতে না 

পারিয়া এক নেংটে ইছুর বাহাছুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাষণের ব্যাটা 
আঁহুরাবণ কিন্ধু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ডুজো তায়! তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া 
দর্গার থামে তাল ঠকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্ত 
কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে: ভায়া সামালং তোমার 



সমাজ ৯৯ £ 

জাকজমকরূপ কুর্তি টুপি কেড়েনিয়ে ফুবুতি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোগ! 
শ্রীধৃত ভৈরবচন্ত্র চক্রবর্তী ]**, 

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ১৮ ফাল্গুন ১২৪১) 

'-*চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধশ্মি্ঠ মাত্র জানিবেশ। যদিও 
কএক মাস অন্তান্ত কএকট! সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা 

সতীঘ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে ভতপ্রমাণ* কৌমুদী কাগজ মুত রামমোহন 
রায়ের বঙ্গদুত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ুধীকর ঠকুর বাঝুদিগের অধীনে ছিল 
তাহার কএক জন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশয় কাগঞ্জ একা 
করাতে গ্রশ্রীধুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ । যদি হিন্দুদিগের আর কাগজ 
থাকিত অথব! ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হৃইতেন তবে শ্রীশ্নীযুত কি 
বিলাতবাসি মহাশয়র। জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মন:গীড়ায় পীড়িত 

হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকের! যদি পক্ষপাতরহ্থিত এমত অভিমান করেন তাহ 
করিতে পারেন না কেন ন। শ্রীযুত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসগেন কাগজের প্রোগ্রাইটর 

হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগন্দ সর্জনকর্ত। তিনি এইক্ষণে তাহ। বাঙ্গাল হরকরার 
মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইত্ডিয়াগেজেউনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্র করিয়া 
হরকরার শামিল করিয়। দিয়াছেন আমর! এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যি 
কোন ব্)ক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহ। কি এ কাগঙ্গ নির্বাহকের। 

অপক্ষপাতী হইয়। প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন ন|। অপর দর্পণকার মহাশয় থে 
ঠাকুর পক্ষে আছেন তাহার মতের বিপরীত কথ। কি তিনি লিখিয়। থাকেন কিম্বা নমক 

ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহ ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ণে গী নমক ব্যাপারির! যে 

রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমচারের কাগঙ্গের কথা কিছু 

কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাব্যতীত 
এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই ।--চন্দ্রিকা। 

(১ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৭ আবণ ১৯২৪২) 

প্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।_এডদ্দেশীয় গ্বী লোকের বিদ্যাও্যাসবিষয়ে 
অনেকানেক আন্দোলনাস্তেও কোঁন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না। যেহেতুক তদ্বিষয়ে সমুদয় 
প্রধান হিন্দু,মহাশয়দিগের সম্মতির এক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের 

পরিধেয় বন্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গল। সম্বাদপত্রপ্রকাশক 
মহাশয়ের! সদ্বিবেচক পাঠক হিন্দু ব্বদেশের সন্গম সৌষ্ঠবাকাজি মহাশয়ের! স্যক্রিবিশিষ্ট 

স্বং অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন । | 



১৯৬ মং পাত্রে লেবাননে কথা 

এতদেশীয় দ্রীলোকের পরিধেয় অতিন্থপ্্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহাধ্য ইহা অনেক 
দোযাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও দ্বণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অঙ্গভব হয়। যেহেতুক 

পুরাণ কাবা।দি শাপ্ত্ে খ্বীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণন। দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে 

'এতদ্দেশীয় নহাশন্নর| উত্তন সনাতন ব্যবশ্ধার পরিত্যাগ করিয়া কদর্ধ্য নবা ব্যবহার কেন 

গহণ করিয়াছেন । 

খেহেতুক ব্চমান ব্যবহারে অথাৎ অতি ক্ষ সর্বারধাভাদর্শক বশে সত্ীলোকের 

ভাপৃশ মম সম্থবে ন। বাশ উত্তরীয় তপরি সর্বপাত্রীচ্ছানন বসনে হয়। কিন্ত এতদ্দেশীয় 

মহাশয়র। এতদবস্থ। বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত/চ্সারে 

নানাভরণে আ্ীলোকধিগকে মথুশোভিতা করিবার প্রবন্ধ রাখেন। অথচ যেস্থলে স্বর্ণ 

মাণিক্য মুক্তাদি বগ্ণুগ্যাভরণ দিতেছেন মনেস্থলে একখানি সক্ম সাটা হদ্দ পাচ ছয় টাকা 

মুশ্যের কি হশোভিত। হয়। ঘি বলেন শাটা বগ্ত কি বহুমুল্যের হয় না। উত্তর যছ্যপিও 

হইয়া খাকে তখাপি এতদেশায় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি 
টত্দ্রিকাসম্পাদককৃত দতীবিল।মে অনঙ্গমমণ্তরীর উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল 
পরিয়াছে পার়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখ যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণাচ্যায়ি 
বধনের স্বদৃশ্যত। হইফ।ছিণ। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই দ্বণিত ব্যবহার পরিবর্তনে 

এনোযোগ করুন । খনি বলেন তামার লিখনের অওিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ 
সকলহ্ বহুমল্যর বশ প্লালোবকে প্রস্তত করাইয়। দেউন ও শাটাবস্থ্ের ব্যবহার একদাই 
পরিত্যাগ হউক । উওর অন্মদভিপ্রেত তাহ। নহে ফলতঃ থে ব)ক্তি খত মুল্যের অলঙ্কার 

স্বীগণকে দিতে গ্সমএ তিনি তছুপথুক্ত বন্ধুও পরাইতে অবশ্ঠ ক্ষম বটেন। এবং পুজ। 
বন্ধন ভোজনকালীন সাটা পরিধান হিন্দু প্রীগণের আবশ্তক বটে তাহ। পরুন। বঞ্জণ 

হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও “লরেগ্াদার ও উকীণ ইত্যাদি 
মহাশয়ের জামা নিম কাব। কোরতা অথাৎ তিন্স্থানীয় পরিচ্ছদ সম্রমাদে ব্যধহার করিয়া 

খাকেন। তাহার। ঘ্ব২ খুলাঙ্গনাদিগকে সন্দাঙ্গাচ্ছাদনাথে লাঙ্গা উড়ানী ইতাদি বদ্ধ 

ব/বহর করাইলে কদাট ছুষ্য হইতে পারে ন। | বরং সুদৃগ্। ও মলেত। দুষ্ট হইতে পারে। 

নাঁদ বলেন এতদ্েশমাএ্রেই পরি্দ পর্বিবন্তন ধাখহার একদা কিপ্রকার সম্তাবনা। উত্তর 
তাহার এক সছুগায় সলভ অন্থঙগব আছে। অথাৎ ফলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাপূশ পরিচ্ছণ 

কষণ ব্যবহার করেন তদ্রপই ইতশ্ততঃ সপ্পত্র প্রচালত হয়। তিস্তার এতদেশীঘ 
অ।বালবুদ্ধবনিত। সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্তক নাই 

অতএব এ বিষদ্ছে কেবল কলিকাতা বিজ্ঞধনি মানি রাজ! বাবু মংাশস্ুদিগের  কিঞ্িন্মাত্র 

মনোযোগের আবশ্তক। অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে ন। ইতি। 
কশ্তাচিৎ বিদেশিনঃ। 

১৮৫১ মূনেব ১৬ই জুন (৩ ীষা০ ১২৫৮) ভারিগে িংবাদ পূর্ণচাক্ীদয় লিখিয়াছিকেন ১-- 



সমাজ ১৯৭ 

“আমর) যে বিষয় নিবারণের জন্ত অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পৰ্রপ্রেরকেরা নান! 

প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহ! পরিত্যাগ করণার্থ সর্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অদ্যাপিও 
এতদ্েশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা! বোধ করেন নাই, নে বিষয় এই যে শুগ্য বশ্বব্যবহারে সবস্ত্র বিব্ত 

প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছাদন অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বনু পরিধান করিলে সর্বাঙ্গ দেখা 

যায় সে বত পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে কুঙ্ বশত ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও 

সগ্ বস্ত্র ব্যবহার করেন না। হিন্দুদিগের মধ্যেও হিন্ুস্থানীয় লৌকের| সখ' বন্ত পরেন না, কেখল বঙ্গ রাজের 

মধ্যে সর কাপড়ে শ্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি প়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চত্দ্রকোখ। শাস্তিপুরাপি 

স্থানে হুল বন্ধ নিশ্দীণারপ্ত হয় এ তিন স্থানীয় বন্থেতেই বঙ্গ দেখায় পুরুষ পুরুখীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া 

উঠিয়াছেন। যাহার] হুক্ম ধন্ত্র পরেন তাহারদিশের কি নণ দেখা মাধ, বিশেষত: শান করিয়া] উঠিলে 

এপীরের সর্ধবাঙ্ের হুক রোম পরাস্ত অন্ত লোকের দৃষ্ট হয়, ইহ] দেখিয়া ও এতদন্দেশাষ নাম্তাবর মহাশয়গণ 

আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই ঞুব্যবহার রাখিয়ছেন ইহাতে মামণা পৃর্বাপর আগেপ করিয়া 

আমসিভেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দনানাবীগর মহারাজা তাহার এধিকার হইতে গুগ্ব বগ 

বাবহার উঠাইয়। দিয়াছেন এবং ঘোষণ1 করিয়াছেন ভাহান অধিকারে কেহ শঙ্ধা বর গরিধাণ কগিঠে 

পারিবেন না, খদ্দি করেশ তবে দণ্ড যোগ হইবেশ, এবং অন্ত দেশায় মান্য লোকের] গগ্ম বদ গৰিয়া 

শিকায গেলে তাহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন শা, হ্রীঘঠের পল্তপীদার কোন আমীদার মা ধুতি 

চার পরিয়া মহারাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, আদন্ুহারাগ বাহাছুর ঠাহাণ শসফাগী 
অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন পাই, মহারাজ হিন্দু স্থানীয় বাদশাহদিগের ব্যবহারাগ্গপ পরিচ্ছদ পরেন, খণ্টায়+ 

পরিচ্ছদ পরিবর্তন করেন, ফলে নর্ধমানাধীবর ৪ গুণিত বাবহীর গঠিত করণের আদি পুর্ীয হইলেন 

এতএব আমর! তাহার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিলাম, এখং এই সনগে স্মরণ হইল প্বগ্থাগাধিপতি 

মহারাজ পল শচন্ত্র রায় বাহাছুরও মোট? কাপড় ব্যবহার করেন, তাহার পরিধেধ ধুতি চাদর দেখিয়াছি, 

তিনি গগ্্ বন্ধ গরেন না, অতএব এতদেণীয় মহারাজাপিবাদ বাহাছুবদিগে মধো মে এগ বণ দুণাশপদ 
হইয়াছে, ইহাতে আমর] মাহগাদিত হইলাম । 

বর্দননারধধিপতি আর এক ণোধণা করিয়াছেশ তাহার ক্সাপ্যগ বা খাশীয়াপ্তরঙ্গাদি কে১ মিথা। 

কথ! কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা কথা কহিলে দও করিবেন ইহাতে খানবা এবুতকে শত বন্াবা। 
প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন শ্রীমন্মহারাজেখ এই টদো(গে গৃখিনামম মা, গ্বাপন হক ।--চাপর, 

১ আঁধাঢ়। 

(4 দ্াঈয়ারি ১৮৩৩1 ২৩ পৌম ১২৩৯) 

সাম।]জকতার শুতন দল ।--আমপ। অবগত হইলাম শীঘুত বাবু -গাশুতোগ ধেব 
সামাজিকতা! ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অথাৎ পুএতশ্লগরস্থ 9 অন্যান্য স্থানস্থ 
কতকগুলিন ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত কুলীন আত্রিয় বংশঞ্জ রাট়ীয় বারেন্্ বৈদিক ত্রাঙ্ষণ এবং 

কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক দুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রন্থতিঃ:সজ।তায় জাতি পুকুটুন্থ আত্মীয় 
আলাপিত পরিচিত আঙ্িত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ "স্বজন সঃ্নসহিত নবশাক, 
মিশিত ভদ্রসমূহ একত্র এঁক্য হইয়। এক দল করিবাতে এক্য ব।কাতায় বদ্ধ ব্যক্তিঘকল 
তাহাকে দলপতিত্ব মর্যাদা গুদান করিয়াছেন ফলতঃ তাহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর 



টি মংব্ব।ল পে সেকালের কথ! 

অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের 

প্রথা আছে। এই নৃতন দলহওয়াতে আমর! মহাহষ্ হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে 
বহুলোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম পিতৃকর্ম সর্ব্বদ। হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্তক 
হয় পূর্বো এই নগরমধ্যে ছুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক 
দপ আর বৈকুগবাপি বাবু ম্দনমে।হন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই ছুই দলে প্রায় তাবৎ 
পে।ক বদ্ধ ছিলেন তৎপরে ক্রমে নগরের বুদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ 
হইতেছে। কিন্তু যত দল হইতেছে এ দলের শাখ। প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক 

এক্ষণকার দলপতি মহাশয়ের উক্ত দলঘয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন 

দলপতি শবন্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্ত যিনি যখন কোন দলহইতে 

নিংস্থত হইয়! য়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্ধাৎ 
দলপতির মত্তের সহিত অনেক্য ২ইলেই প্রায় সকলেই পৃথক্ হন নিধন ব্যক্তি অন্য দলে 

প্রবিষ্ট হইয়। থাকেন ধনবান্ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তত্প্রথাণ 
দেখ উক্ত বাবু শ্রীমুত বাবু উদ্য়টাদ দত্ত্জর দলহইতে পৃথক্ হইয়া! নূতন দল করিলেন 
কিন্ধ আগুতোন বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্ধ্ হইয়াছি বেহেতুক প্রায় নৃতন 
দলপতির! তাহ।রদিগের পূর্ধের দলপ্তির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইহার 
দত্ত বাবুর সহিত অন।দ্বীয্নতা বা অন্গজনত। কিছুই প্রকাশ পায় নাই "| 

মপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিভ ইহাতে বত দলের বুদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কেনন৷ 

বগুলোক বনু দলমতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আ্াটাঝআাটি থাকিতে পারে তাহা হইলে 
লেক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধম্মবিময়ে সকল দল এ্রক্য আছে এক দলপতি 

এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্মসভার এই 
নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্ধষ্ট নহেন। এক্ষণে আমর। প্রার্থন। 

করি যিনি যখন নূতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্মসভার রীত্যন্থলারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়া 
মুখে উচ্চ মধ্যাদাঘিত হইয়। ধর্ম রক্ষা করুন ।-_চন্দ্রিক 

( ১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাট ১২৪৪) 

শযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেধু ।_-ধর্মসভাদলস্থ কম্যচিজ্জনহ্য নিবেদনং । 

কলিকাত। মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে ধরন্মসভা ও ব্রঙ্গভা সংস্কাপন করিয়া 

“লাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রিগ্ন এবং অন্ুগ্রাহহ একৈক 

জন অধ্যক্ষ আছেন। ইহার। দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিন্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডতত দৈবাৎ কোন সংসর্গ 

করিলে ধন্মসভাধ্/ক্ষকে এবং দলপতি মহাশয়দিগকে কহিয়া! তাহারদিগের শাসন করেন 

কিম্বা রহিত করেন। কিন্ক 'অধাক্ষ মহাশয়রা আপনারা যে করব করেন তাহাতে কোন 



সমাজ ১৯৯ 

দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সকিমের শ্রীযুত পঙ্তচন্্র বাচস্পতি ভট্রাচাধা 
শ্রীযৃত আশুতোষ বাবুর দনাধ্যক্ষ। বাচম্পতি পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে মাগোরপাড়। সাকিমের 
জীযুত কষ্চন্ত্র বিগ্যাভষণ ও বৈদ্যনাথ বিগ্যারত্র এই ছুই জন শ্রীযুত কানীনাথ মুনসির দলস্থ 
ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইঘ। সভা! করেন এবং প্রীযুূত শিবনারায়ণ ঘোমের দলস্থ শ্রীযুত 
নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালাটাদ বানুর দনস্থ শ্রযুত শ্টাম তক্ভূষণ ইহাদের নিমগ্র্ণ 

করেন। শ্যাম তর্কভৃষণ বাচম্পতির বাটা গিয়াছেন এ কথু। শুনিয়। ইীযুত কালীনাথ মুনপির 
দলস্থ লোকের সহিত সভা করিয়াছেন বলিয়া নিজদপে তক্$ষণকে রহিত করেন। 

আশুতোধ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচম্পতি ভট্টাচার্য শ্রীমৃত খান রাধার মিদের প্রিয়পার 
এনিমিন্ে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্মসভাধাঙ্চ ও শ্রীমূত রাজা শিবকৃষ 

বাহাদুরের দলাধ্যক্ষ শ্রীধুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচাধ্য ইহার] ছুই জনে অধ/ক্ষত। করিয়া 
সকল দপস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সভা করিয়াছেন এবং হাটখোলার শসুত গোবুল গুলি 
মহাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রীধৃত কালীনাথ মুনসির ধলস্থ রামধন ওর্কবাগীশ « 

শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ প্রাণকৃঞ্ণ তর্কলঙ্কার প্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে এ দলস্থ শ্রীযু 

রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীঘুত ভবশঙ্ষর বিদ্যার& এবং ব্রঙ্গনভাঁর বেধপাঠক শ্ীগুত রা মচগ্জ 
বিদ্যাবাগীশ ই হারদিগকে পত্র দ্বার নিমন্্ণণ করিয়া সভ। করেন তাহারদের বিধায় করিয়। 
এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিধায়ের পর শবুত শ্রীকান্ত তর্কপণ্ণানন 

উদ্টাচার্ধ্যপ্রভৃতি শ্রবণাকূত হইপ্সা বিদায় হন। ইহাতে তাহারদের কোন দেন নাই। 
ক।রণ তাহ।রা দলাধ্যক্ষ এবং হাতিবাগানের শ্রমূত কাশীনাখ তকালঙ্কার এবং তাহার 

ছাত্রাভিমানী নীলকমল ন্যায়ালঙ্কার ইহারা ব্রতী থাকিয়া! সকল দের বিদায় করাইয়|। পশ্চাৎ 
বিদায় হন তাহাতে তীহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রানুত তকালঙ্কার ভট্রাচাধ্য শ্রীমৃত 

রাজ। রাধাকান্ত দেবের গুরুপুলের অধ্যাপক। কিন্তু এই ভারতে শ্ীধুত গোপীনাথ 

তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কতগুলি ত্রাদ্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুত রামচজ্্র বিদ্যাবাগীশপ্রহতির আগমন 
শুনিয়। বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৬রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের আদ্ধে কালীনাথ 

মুনসীর দলস্থ নৈহাটা সাকিমের শ্রীযূত কুষ্ণমোহন বিদ্যাড়ষণকে শ্রীঘৃত কাস্তিচন্ 

সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়া সভাস্থ করেন এবং* শ্রীমৃত শল্ বাচস্পতি শ্রীমূৃত রামদুলাল 

সরকারের শ্রাদ্ধে এ বিদ্যান্ভষণকে নিমন্ত্রপন্ম দেন ইহাতে9 ঠাহারদেব দোম নাই। 

দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্বজন হিতৈণী একারণ লিখিতেছি দর্পণে 

কএকটা পক্তি অর্পণ করিয়া! যদ্দি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক নহাশয়দিগের গোচর করেন 

তবে তাবৎ দলপতিরদের গোচর হইতে পারে। চক্দ্রিকাক্ার মহাশয় চক্ট্রিকাতে ইহ। 

দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতী্েষির সংশ্রব করিবেন ন! এই নিয়ম মাছে । কেবল 

বাচস্পতির খাতিরে ও বাবু রাধারুঞ্ণ শিত্রের খাতিরে প্রত কাশীনাথ মুনসীর দন্ত 

লোক লইয়া ব্যবথার করিয়াছেন। 



২০০ সওন্বাদ পণ্ড মেক্ষাতেনক্ব কথা 

(4 আগ ১৮৩৭1 ১২ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

গত দপণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেধু (গত ২৪ আঘাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে 

কশ্তচিৎ দব ইতিত্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পত্র উদিত হয়। তাহার স্কুল মশ্ব এই 

মৃতিলাল বানুর দলহৃক্ত কতকণ্চপিন কারস্থ দত্বদ্দিগের মাপন্তি করায় দোষী হইম! 
রাঞ্জকর্ভক স্থগিত হন ইত্যাদি নান। ছলে কৌখলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রপ লিখিয়া পর্র 

আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমর! দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্খী 
স্বল্প ভাগের কিপ্িদুন্তর ১ আবণে প্রদান করিয়াছেন তাহ! অশ্মদাদির জ্ঞাত নহে এ 

বিপয়ে গত ১৫ আবণের ০ মারবার দব কত গুলিন কটুক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত 

তাহার সছুত্তর দিতে প্রন হইলাম ভুত্যাতুলা থে কৈবর্ত দত্ত ভাহারদিগের গ্রনত্ব আর 
সম্থা হয় ন।। 

সম্পাদক মহাশয় 'মামর! ঘাটি পর কাম়স্থ মলঙ্গাগামে বহুকালপর্যযন্ত বাস করিতোছ 

'আমারদিগের পল্লিমধো ৮ তিলকরাম পাকড়াশি ৬ জদমরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ ৩কালীচরণ 

হালদার এই তিন ক্ষন দলপতি ছিলেন 'মামরাও এ তিন দলনুক্ত ছিলাম এইক্ষণে 

কিমুপংশ ত বন্দোপাধায়েব শৌন শ্রীঘুক্ত বান নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যারের দল ভৃক্ত আছি। 
হালদার ৪ পাকড়াশির বংন বংশ হলে বানু বিশনাথ মতিলাল্ থে দল করেন তন্মাদ্যে৭ 

আসন! আনেকেই গ্রবিগ হইয়াছি।  মলঙ্গ! চিঙ্গাভাঙ্গ। জানবাজার বভবাজ।র নেবু ভগ] 

শীগারি টোলার মণ্যে কামন্থ দলপতি নাই শামব। প্রাঙ্মণেব ভত্য চিরকাল ত্রাঙ্গণের দলরু ৫ 

মাতি। পাধস্ক দলপতি 'আমারদিগের পর্রে স্বীকার ছিল ন।। সংপ্রতি রাজা 

গাপামেহন দেব বাহাদুরের আদা শ্রাঙ্গেপলক্ষে খকাপীন সমুদায় দল একা হয় 

তৎকালীন নামা আমারদিগের ১ দলপতির দণনহ রাঞ্বাটাতে সভাস্থ হইয়াছিলান 

এবং জলপানের দিবসে অক্রুর সারেঙ্গের সন্ভানদ্গেব সহিত একত্র মাহারাদি করিয়াছি 

এই আপরাধে ঘদাপি লেখক মামারদিগের দোমী করিগ্া থাকেন এমত হয় তবে 

রাধাকান্থু দেব ৪ কাপা্ঠটাদ দও এই ছুই গোগ্ঠপতিও দ্বোধী হইয়াছেন । উাচিত 

চরণ ভায়ার ইনারদিগের সমন্বয় করিয়। জাতি দিউন। 'আমারদিগের দোষে তীাহারদিগের 

পিতৃশ্রাদদ পণ্ড হইয়াছে ধশ্ম সভাসম্পাদক" মহাশয় পঙ্চপাতশৃন্ত হইয়া ভায়াকে ব্যবস্থা 

দেউন তাহার পিতৃ লোবকে ত্রাণ করুন আমারদিগের জাতি কুলের দায়ে হশরপোকে 

দায়ুগ্রস্ত হইতে হইবেক ন।। 

লেখক যে দোষী 'মপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথ। আমর। স্বীকার 
রিলাম যেহেতু কএক ঘর কৈবর্ত আপাতত নগরে আসিয়া! কায়স্থ হওয়াতে স্থতরাং 

পবম্পর! সম্বন্ধে সংস্পর্শ দৌম ম্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিম ভাগে লিখিতেছি দলপতি 
মহাশয়ের। জাতি নিণয় করিয়। লইবেন । 

বর্দমান জিলার অস্তঃপাতি সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক বাক্ধি 
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কৈবন্ত হিল তাহার পাঁচ পুত্র। জো দুলাল সন্দ'র ধুনাকীৰ দোকানণার। মধ্যম 
সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত ঘাড় চু কশ্দপণ।স পঞ্চম কষ্টগাম খুষ্কি। এই 
পঞ্চজজনের অংশ বংশ সংক্ষেশে প্রকাশ করিতেছি ধমপতি মহাশয়ের। বিবেচন। কবিবেন। 

গতীয়। কান্তমাড় এই বংশে » প্রাতিরাম মাড় ও চরাগচন্দ দাস ও শধুত বাবু 

উম্।চপ্রণ দাসপ্রভৃতি অতিপনবান ব্যক্তি সকশ জা্বাযাঙহেন হঠাব। অতিধান্সিক ও 

পুন্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুপ ত্যাগ করেন নাই মন করিলে অনায়াসে চরণ বাবুর 
অপেক্ষা ভাল গোট্টাপতি হইতে পারিতেন। 

চতুর্ধ। কন্দপনাস ইহার সন্থানের। না কামস্থ শ। কৈবণ্ত বথ। রিশধু রাজার হর্স 
অর্থাৎ নস্বর্গ ন। ভূমি | 

মপাম সদাশিব তৌপণদার ইহার সন্তানের ঝারস্থ হইগাছিল এইগণে হাক শ্বীগ্রিয়াশ 
হাফ হিন্দু অথাখ তাহ।র| মথুবানাণী হইসাছে তখখিশেধ ১২৪০ সাণের ১৮ বৈশাখের আদ 

আঙ্ধোপলক্ষে রামত্তন্ত ভর্ককে লইয়া গার্গুশি ঠকবণের নে দণ খিঠেেেধ সে এ পর্বের 

জানিবেন। 

পঞ্চম॥ কাঠা খুগ্ষি ইহা শন্থান ঘোন উপাধি ধাপণপন্দক সুলীন হইতে 
চাঁহ্মাছিণেন সে অতি সুন্র পরাছত কাপণ কুলীনের অং বংখ মিএ গঞ্ধে গখিহ আছে 

স্থততরং সে মাশ। ভযগ করির। গোয়াল! হইধা বৃভিপেন। 
ন্গো্ঠ ছুলাল সদ্দাবের পুল্রকে অধণ অথ অঞব অভিদান্মিক পেখিয। রামকষ। 

হাজরা ন্মাণন নিকটে চাকর রাখিয়াছিলেন এবং পৈঠক পুনাকিতির দেকান ছিল। 
কএক ধং্পর পরে কিঞিৎ সঙ্গতি হইলে আপন হখেশি পশ্চিম ফুলের সদগোপের 

সঘান্দে এ ব্যক্তিকে হাজরা বাবুল! সংগ্রহ করিয়াছিপেন। হাম্গর! বাবুব। অবদ্ন 

হইলে কালীচরণ হালদাবের দলডুক্ত হন কিছ্তু আমব। উচ্ভাবদিগের বাটাতে কখন 

পদর্পণ করি নাই কেবল বাঁপাড়িসা, কাশাযোড়ার বানের! ঘযাঠতেন। বংশ 

দোষপ্রবুক্ত আপন নামের আদাক্ষর ত্যাগ কিনে পর হাপণার মহাশয় উদ্ত ব্ক্ফিকে 
দলহইতে বছিষ্কত করিস। দেন। নিক্ণার দেশিয়! বন্দেপাপ্যাের শবণ লইয়। 

দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থকি টৈবর্ট কি সদগোগ হাহার জাতি নিদ্দিঃ 
কেইই করিভে পারেন নাই। বার্গস। সন ১২১৪ সালের ৩৮ পাঠিকে এ বৃদ্ধ 
দপিতাগ্চন কালীয় কলুষ সারেন্দের মৃত্য হয় এ প্রেত শান্ধে টার্চেল বাবুর। রাজ। 

গোপীমোহন দেব বাহাছুরকে সমন্গরের কারণ ছয় হাজার টাক। খুন দিদা কতক গুলিন ব্রাহ্ষণ 

কায়স্থৃকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গণুদও করেন নাই ইহ। অনেকে জাত আছেন। 

ধম্মঘভার বৈঠকে এই কথ! উত্থাপন হইলে রাজাকে বিতে হইবেক তাহার পিতার 
আনলে এটাকা জন। হইয়াছে । আদ্র পূর্ব দিনে ৬ আদন্নরাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
৬ছুর্গাচরণ চক্রবর্তির তহবিল “হইতে হাগলাৎ লইয়। বানু বিগ্বনাথ মৃতিলাল ও বানু 

২_-২৬ 
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রাণচন্দ্র দ্ধ এই দুই জনে একত্র এ সমন্বয়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাঁজার নিকট 

দাখিল করিয়াছেন রাজার গাগিনেয় বাবু নরনারারণ মিত্র এ টাকা বুঝিয়া লন চরণ ভায়। 

একগ। অন্যথ। বরিতে পারিবেন না। থেহেতু ভায়া এ সারেঙ্গের পুত্র ও পুভ্রবধদিগের টর্ণি 
১ইমাছেন মর্দন মদর মধঃমণের কাম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীর মফঃসল তালুকের কাম 
গা্ট দেখিতে,ছন আহএব দপ্ুব এলে দেখিলে সম্গমের খরচ দেখিতে পাইবেন । এইক্ষণে 
ভামাকে "জিজ্ঞাস করি মামর তাহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় ছুই শত ঘর 

প্রন কায়স্থকে এক ঘরে করে বানিলেন মএব বুঙ্িমান ভায়াকে আর কি কহিব তিনি 

হরস্বুর বড় তাভ হতি। 
গপ্রেনটাদ পোষ বামগোগাল গো শ্ররাঘরহ বন্ধু শবিখেশর বনু গো বিন্দক্জু 

শি । সর্দ সাং মণ | 

( ১১ নবেম্বর ১৮৩৭ । ২৭ কীগ্রিক ১২৪৪ ) 

এয জ্ঞানাগ্রেনণ সম্পাদক মহাশয়েযু।চব্বিশ পরগনার মাজিক্সেটের সরহদ্দের 

মধ্যে গড়দ্ গ।মে হিন্দুবদিগের রাসমাধার সময়ে প্রতিবধ্পব যে শন্যায় কুম্মসকল হয় 

'া্বযয়ক মল্লিখি £ কক পংগ্চি আপনকার পে প্রকান করিলে বাধিত হইব । 
[নন তাবলঙ্দে যাহার ঠাহার। এই রাসঘাহ্াকে অতিশয় মানেন এবং যাহার 

এই পাল শি গুতে করিছে। অঙ্ষম হন তাহারা বেখানে গ্রপিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহরহইতে 

সেইস্থলে পাম খন করিতে যান। খড়ধহ শামন্থন্দর বিগ্রহেপ অতিগ্রপিদ্ধ স্থান তজ্ঞন্য 

কিকাতাস্থ মান] বান্ডির! এবং অনানা দেশীয় ইতর পোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের 

বাসমীল। দর্শনাণ এই স্কানে গিয। থাকেন । এবং দেকানদারেরা! এই সময় লাভকরণাণ 

নানাবিধ তামসিক দ্রবা।দি লয়। যান খে কএক দিবস রাম হ্য় সেই কএক দিন এই স্তলে 

অনেক আঙ্লাদ আমোদের বিধয় দৃঈ হয় পোলীসের আমলার মাহারদিগের এই গ্রাম রঙ্গ 

কবুণা্ ভাব আছে ৪ এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল 

গোন্বামী ইহাব। নকলে ফড় খেলায় অনেক টাক। পান তচ্ছন্য প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগেব 

থেলাব শিমিগ এক স্বান হ্িব করিয়া বাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্দকারিকা 
মহোতসবে কএক দিবস পধাল্ু ক্রমাগত জুয়াখেল। করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল 

(লোকের এ খেপায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লচ্গা সরম ও 

আইনিঞ্ছছের নিমিত্ত ম্রীম যথার্থ নাম ন্্ক্ষরিত করিয়। প্রকাশ করিতে 

পারিলাম ন।। 

পর্ধক্ত স্থানের নিকট পানিহাটানামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীধূত বাবু প্রাণরুষঃ 

বায়চৌধুবীর রাসবাটীতে এতজপ তামসিক জীড়া মহে।ৎসবের দিবসে হইয়া থাকে । 
এই সকল বিষয় সর্ধসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎপর্য এই যে বিচারপত্থির! 
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এই সক্কল কুকম্ন নিরীক্ষণ করিয়। যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্ট। পান। সম্পাদক মহাশয় 
আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিং লিখিলে আরে ভান্ব হইতে পারে। গামধামিনঃ | 
চিৎপুরের রাস্তার কোন স্থানে । 

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল। 

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগহায়ণ ১২৪৪ ) 

খড়দহের জুয়াখেল1 |--শুনিননা অত্যন্তাপাাপ্িত হইলাম থে গত রাপখার। সময়ে 

জুয়াখেল। নিবারণ চব্বিশ পরগনার ঞ্ধুত মাজিস্মেট সাহেব উদ্রোণী হইয়াছিলেন। 

সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাহারদেব মধ্যে কেহ আমার- 
দিগকে কহিয়াছেন যে এ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তখ।য় উপস্থিত হইঘ। পোপীস 'মামপারধিগকে 

তুদ্বিবয়ে অতিশন্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার র্যাৎ পূর্বাঞ্ছে ও ম্যাচে ও সায়াছে, 

চেড়রার দ্বার! ঘোষণ1 এমত কর। গেল ঘে মঙ্জিস্মেট সাহেব দুয়াখেল। করিতে নিমের 

করিয়াছেন এবং এই 'আজ্ঞ। যে উল্লঙ্খন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে । পরে সরকারা 

'নামণার। বরকন্দাজ লইয়। রাস্তার ইতস্ততে। শ্রমণ করিতে লাগিপেন। এবং এ গুপুমঞমে 

যে গোস্বামির। সামান্ততঃ এ জুয়াখেলার লর্ডোর কিঞি২ং২ 'অংশ পাইছ। থাকেন তাহারা ৪ 
তাধ। বারণার্থ লোকত উদ্যে'গী ছিলেন। ঘে চীনীয়ের। দলে এ স্থানে রীতিমত হি 

নমত আসিয়।ছিল তাহারা হতাশ হইয়। কিঞিংকাল শএমণের পর পরিশেষে আগনারদের 

বান্স বন্ধ করিয়া বিক্ত হস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুন! গেল নে বাগর 

মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ কবিয়া খেল। হইঘ/ছিল এবং শরথুক্ত ম।ঙ্গিস্তেট সাহেব 
এই কুকম্মের £ সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তণে আগামি বখ্সরে আবে 

কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বংসরে এই বিধ তীহাকে ম্মরণ।ণথ আমর ৭ 

কিছু মাত্র ক্রটি করিব না। 

য্দ্যপি এই অত্িপ্রসিদ্ধ নরক নিতাম্ই উচ্ছিম্ হইতে পাবে হবে কলিকাতা এ 

তচ্চতুদ্দিকস্থ:এতদ্েশীয় লোকের মহোপকাররূপ ন্বর্গ হইবে । এই উতৎসবসমযে দেশীয় 

নান। দিকৃহইতে মহাজনত। উপস্থিত হয়। ইহাতে এই ভ্রখাখেল। শিদিত্ধ ঘে মহ কাত 

তাহা অতি দূর২ দেশের ঘধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে । এ মহাপাপ স্থানে প্রাতি বংসবে 

লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্য একেবারে জন্মের মত দিত তই যায়| এ 

বার্ধিক উৎসবে এইপধ্যস্ত যে মহাছুয়া চলিতেছিল তাহাতেই এ উত্সব অতিপ্রসিঙ্ধ 

হইয়াছে। 

ধ্ররামপুরস্থ র।স দর্শনার্থ ইহার পূর্বো কলিকাতারাঙ্গদানীহইযে 

আদিত কিন্ত যদবধি ৬ প্রাপূ হলনবর সাহেব ভুয়া উঠাইয়! দিলেন তদবধিই এই রাসের 

জাক ভাঙ্গিয়াছে। 

ত বনুতর পোক 



২০৪ হজে হত জেবা ক খু 

(১৮ ননেঙ্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

প্রিযুভ দর্পন প্রকাশক মহাশয় সমীগেঘু টা কয়েক গক্তি অনুগ্রহ পূর্বক 

দর্পণে স্থানে দিয়া পামারদের কতিজ্ঞত। শ্বীক।র প্রকাশ করুন। 

সম্পাদন মহাশয় প্রতি বৎসরে খকদহ গ্রামে আখুত মহাঁবংশ্ত গোস্বামিদিগের 

৬প্রঞ। শ্যামন্বন্দণ হাপুবের সাম সাঁহ। ধহোৎনবে কাণ্িকী পুর্ণিমাবধি তিন দিন 

ব্াযাপিথ। ধিবা রা্ধ চড়দিক ঘান।ধিক ২০ ফোশ হইতে নান। স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ সাধারণ 

বত লোকের সাগর ইইছ থাকে । অভএর ং মহোত্নব এতদেশিয় লোকের পক্ষে 
একপ্রকার আনন্দজন বটে কিছু মহ খেদের বিনিম্ব এই তাহাতে যে ছুইট। মহানিষ 

বণার অথাৎ অনেক লোক বন গ্র!ণ উভয় মই হয় দে রঃ এ মহোত্সবের জাবের 

প্রধান ফড়খেন।। ভাতে এহদ্দেশীন অনেক ভদ্র মলগানের সর্বনাশ হইয়া যায় 

ইন্ডের লোের বিষ ব্প্য নে । প্রাণ হানির রে ্  উৎসনের সমদ্ষে এবং 

তাঠ1 সমাপনেন গঞকুদিবনে গোপ বিহার খাথা দর্শনার্থ এতদ্দেশীর আবাল বুদ্ধ বনিত 

বিশেষত আধিকাংশহ খালোক একহ খান পাবাধারেন পাগনিতে সমাবেশে অপিক দ্বিপ্ণ 

নিন পাপিকেএ। লইস। পাব কবে । ভাতে গ্রতিবখধবেউ দুই ভিন খান গানসি দম ইইর। 

অনেকের প্রাণ গালি হন) অতএব ইতাব অপিক অনিষ্ট আর কি আছে পরস্ত এই 

মনাশিষ্টেণ মধ্য ধন কমের বিষয় পুত মন্থার পর সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশযেযদিগের 
সন্ধাদ "রে খিশেষ মান্োগন হওয়াতে হিমুত বিচাকর্ভীরদের দুক্পাত হর এই 

প্রথম খচিত হইয়াছে | প্রশগাশির্ ব্ষষও আপনারদের স্বাদ পত্রের প্র মা নিনন্ত 

₹ইবে এমহ পট হন হবসা আাছে। শিচেডুক আপনার দন যে বিষয় ধরেন তাহা 

তখনঠ হউক না কিছ বিশাল হউক শিথিতে গ্রান্থ শেষ করিয়াই থাকেন । অতএব 

আমব। পবমাধ্নাদপুরন্ণাক আগে মহাখয়েরদিগকে পন্চাৎ বিচারকর্ভতীকে আমরুদের 

মপকাপের এরতিনানন্বকণ আগণা নন্যবার নিন। শশীত অনিরানে নিয়ত প্রার্থন। কর 

যে আপনারা চি'ছিবী হইয়া এই সবল বুবাবহার নিবারণে ফন্ব করত প্রপ্রি” জনগ্রহ 
পাত্র হউন । কেযাগি'হ জুদারি পুন্াপহ্যত সার্ম্বনাং | 

নু 
হা 

আমোদ-প্রমোদ 

(১৭ (সপ্টঙ্গর ৮৩১1 ২ আশ্বিন ১২৩৮) 

এতদেশীদ নঞ্নাগাব 1 কিদ্ুতৎকালাওধি ফলিকাহাস্থ এভনেশীয়েরলের দো এক 

নর্কনাগাব গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে । তদথ বাবু প্রসন্নকুমার রর অন্তরোধে 

এদেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাখয়েরদেব গভ রবিবাধে এক বৈঠক হয় এবং ভহসময়ে 

আনুষ্ঠানিক কম্মমকল নির্ববাহকরণাখ নীচে লিখিতবা মহাশয়ের কমিটিন্বরূপ সিটি লেন 



অমাজ ২০৫ 

এডি) | র টা ১ নু টে এগ] ৮৪ টি পপ ১৭ সপ /চা ১০৫ রে দু নে 4 এ লি 2৯ রি া এ্যুত বাবু কৃষণচন্ত্ দও ৪ পঁধুত 
ও ভীত বাবু হ্রচজ্জ ঘোষ। এ 

নর্তনশালা ই্লততীয়েরধের ীত্াুসারে প্রশ্তত হইবেক এবং তখধো যে স্ল নাটকে 
হইবে সে সকলি ই্বলপ্ডীয় ভাঁযায়। 

রী জান্ুযানি ১৮৩২ | ২৪ পৌম ১২৩1৮) 

হিন্দু নাটশাল||--হরকরা গত্রের দ্বার উবপত হকদা গেস দেপনিহ বুনে 

নাটাশাল।য় নাট্য ব্াাপার আন্ত হয় এবং এতদোবীদ় লোবে বদ নিছাধাপিনবিমমেহণ 

এক মৃহশয়কভরকি রচিত 'অন্ষ্ঠানন্রের পা১ হইণ। 

তস্পরে এধুত ভাক্তর উইলসন সাহেব 

হিটার সস যাত্রাক্ষাগায়ি কতক উদ্চাশিত 

ভতৎলময়ে বিএ হইল পরিশেষে জুল্য়িশ পিশ্ররনানক এক কাবোন নেষ গবরণ 91১ ভহন। 

দিদৃক্ষু ব্ক্তিরদের মধ্যে প্রধুত সব এবা টন সাচেল ওহ অিগ্ঠান্ত আগ! নিখি ও 

ে নেব দ্র তন্রষ্টে ভাহাগা পরধাপাছ্িত হইলেন । নাল হতকর। পথে লাখে আও 

সে ৫ 5 সও7থ৭ নু, ৪৮৪ ঠা ন" 

নু এচঠি 6117 5শ. ৩৮: সে, 

রা এতাগুশ আন্তাত। বাবাও 

স! 
হও! গেল যে ইহাহইতেও 'এক বৃহমাট্যশালা প্রশ্থত হইত এবং এতছবম্ম মাপাদনণ 

যাহা41 নিযুক্ত হইয়াছেন তীহার। ভাখতবর্দমধ্ো প্রত নাটক পুনঃ স্বাপনাগ মখসাবা উদ্যে।গ 

করিতে নিশ্চয় করির়াছেন। 

যভাথহিষ মুত চন্দ্রিকাপ্রকশক মহাশয়েম | গত ১৭ পৌন পৃধব।ণ 

[২৮ ডিসেগ্গর ১৮৩১] রজনী ধোগে শ্রিধূত বাবু প্রমমক্মার সাকুবের ব।গ!নে চিন খিল 

একট অর্থাৎ হিন্দু নুতাগারের কম্ম সম্পর্ন হইয়াছে মমি চক্ষে দেখি নাভী আসার আনেক 
পন 

আশ্মীয় এ রানথাত্র। দর্শনে নিমগিত হইয়া! গিয়াছিলেন তন্মার। অপ্গত হইলাম রামখাণ। 
নাটকের যত যাহ।২ উচ্দরেছ্ী ভাষায় তরদ্রমা হইতে হিনু হালবেরা বর্ম! ভাবা খাম 
করিয়। সেই নকল বাক্য উচ্চারণ পূর্দাক র।ম লক্ষাণ মীতাউতা।দি ৩ সাজিদ বাস কপিয়।ছেন 

তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিপেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত ভইতে পাবিলে শাগ[খিন্ছে 

লিখিব ।""*এদেশে পূর্বকালে রাঙ্গার। নানাপ্রকার দাত দর্শন কিন ভংগ্রহাণ নাটক 

গঙছনকল বর্তমান আছে একণে কেবল কালীযদ্মন রামিতায়। চন হ। পাঠা রডদেশীয় 

দুতুলেকের স্থানের করিছ। থাকে ভাহাতেই দেখা যান এশনে ভদলোকের সন্তানেরা 
এ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমকূণে হইতে পরিবেত। অধিকশ্য খেল 
বিষয় উুঠারা ধনিলোকের সন্ত।ন ইঠারদিগকে পতিপদে 6 না! দিতে হইবেক ন। 
কালিদদুনের ছোড়াগুলা সর্বদাই টাক! পঙ্গস। চাহে হ51র! পয়দা বাং পিকি আছুলি 

৫০ ন| পাইলে দর্শকদিগের নিকট আদিয়। অনেক রকম রঙ্গ ভদ্গ কলে সুখ হইতে যায় ন।. 



২০৬ স্ংব্যাদ পাতে সেোক্ষাতেনন্ব ক্থা 

স্বতরং ভাহাতে মনে সম্থোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এরকম যাত্রা 

সে আপদ নাই । 

উহ্ভার। নিজ অর্ধ ব্যয় করিছ। নানাগ্রকার বেশ কুষণ প্রস্থত করিয়াছেন এবং একজন 
ইঙ্গরেন্দ শিক্ষক আ্রাখিয] এ বিদ্যাভযাস করিদাছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও 

বেশকারী বেটার। চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমটাদ 

বগুলিন দাঠআন।| বেশে ৮টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহন্্রগুণে 
শ্রে্ তাহাতে সন্দেহ কি ভীহার। ৫১ সং সাঁজাইয়। দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা 
বিশাসখোগ্য বথ। 1,5১৫ পৌঁন। কল্যচিজ পাউকণ্য | 

(১৭ জ9থাবি ১৮৩২ | ২ মাধ ১২৩৮) 

শুভ দণণপ্রকানক মহাশয় ব্রাবরেধু। অন্মদেশীয় নাট্যশালা স্থাপূনবিঘয়ক 

পন] অবণে এবং পি শি পর্যন্ত প্রশংসা ও উত্সাহবূপে হইয়াছে ভঙবণে নাটযাস্ 

বার্ন! আন্থামোধা হইয়াছেন | বিউন দেশজাত আমারদের ভ্বাতৃবর্গের। বেকূণ সভ্যত। 

প্রাগ হইয়াছেন হিন্ুগণঞ্ ত দপ মহাত! মে এউক্ষদে প্রাপু হন ইহা আমরা শাধা করিঘ। 

আনি । ইঙগলপয়েছদের মধো শেচাভিমানি বাকল কহিয়া থাকেন যে তাভাবা ঘাদুশ 

সা তাদুশ বদন হিন্দুর হইতে পারিবেন না অথথ ইঙ্গল্ দেখজাত তাবল্লোকের 

মনোমধো যে গুণ স্বাপিত ইইখ্াছে তংদুণ গুণ কদাচ হিন্দরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল 

ধাতে|শদ কথা মেহেছুক আতিশষ ন্বদশে বাক্রিরাও দেখিতেছেন ঘষে ঈশ্বর পক্ষপাতী 

নহেন! সবি ইহাতে এ শেমাভিমাশির। ক্ষান্থ না হন তবে হিন্দুর নাট্যশাল। এবং 

হিন্দণ এক নামাবাপিল। শিন্ধুণে ত্বন্ততকম্ম সম্প্ন করিবেন তাহা দটটি ককুন। 

আন বালের গুলো পুনি হি নিক মাহীকাগিব! চৌরঙ্গীর অচ্ছিক হাত্রাকারিরদের ভুলা 

হবেন | বঙ্ঠপি দক জিন্ঞাসা কবেন থে চন্দ্রিকা এ রহ্াকর সম্পাদকের। হিন্দু হইয়া 
হিন্পবুদর নাটাএল। এবং এগ্জিক যাহাকরেরদের বিনেষতঃ এ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের 

অত্ত মাভাধ। ৪ তিরগকার দ্বার তুচ্ছ করেন তাহার উত্তব অতিপহজ। 

প্রকৃত ন।টার বাপাবে ভাহারদের কিছুমাব রসবোধ নাই তাহারদের বুদ্ধি অল্প 

কেবল গ।নাগালি নিতে সমণ সেই বিদ্যা নিপুণ  অযুক্কধর্শি অথচ স্বীয় মভমাত্রে 

ন[মক্ সাদিকের মাটা পবা যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের 

উন্নতিবিমযে শারবাচণ জরিযা ভাহাথ। অবোব বালকের ন্যাঘু ব্যবহার করিতেছে 

অতএব চি [বয় আমার কিছু মনাযোগযোগা নহে । 

অপব এ হিন্দ নাটা*সাৰ অপাক্ষের। জুলের মিজর অথব। অমর সেকস্পিম়ুরু কোন 

কাবাহইতে নত ফথাদ্বার। যাহার না করিয়া ঘে নাটা অথা২ এতদ্েশীয় উত্তর 

বামচরিত্রবিষ়ক কথ। লইয়া! নাট্যারস্ত ববিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাহারা জ্ুলের 
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সিজ্বর ব। সেকনপিয়রের কথ। লইয়। আরন্ত করিতেন তবে শী অযুক্ধশ্মি ও স্বমতধাগ্রাসক্ 
সম্পাদকেরদেরঃতিরস্কারকরণের সম্ভাবম।ই ছিপ না যেহেতুক তাহার। উক্ত কাব্যসকলের 
কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিক্রবিম্ক হিন্দুরদের নাট্যশাপাষ যাত্রা হইবে 
ইহা শ্রবণে তীহারা রামধাত্র। জ্ঞান করিয়া নান। মকাবশ কোলাহল করিতে লাগিপেন 
সে যাহউক অন্মন্দেশীয়কতক কৃত নাটাখাপাদরণনে আদব পরম।মেদী হইলাম 
এবং তংশংস্থাপক মৃহাশয়েরপধের ও এচ্ছিক মান্নাকলারিমহাশয়েরদের কম্ম যে ফল 
হইবে এমত আমারদের ভরস।। কশ্যচিং বুলবুলস্ত | 

পূনাতন বাংলা ন'বাদপরের পাচানো আমি বঙ্গায় নাট্যশ।শার ইঠিান পচন কনিখ। মানিক বুম 2৭) 
গে (১০৩৯ লালের বৈশাধ ৮ শাবণ, ও কার্তিক সংখা দ্রষ্টধা ) গকাশ করিষাছি। 

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঁথ ১২৩৮) 

শ্রযুত দর্পণপ্রকাখক মৃহাশয সথাপেষু। জিন ৬ শিবনগরাতে শশী ৬ শারদাঘ 
পূর্জাকালীন তত্রন্থ পৌথিন বাবুসকলে সক করিয়। সর বিদাগশ্দনের খাথা শখত 

তাপিণাচরণ কবিরান্দের বাটাতে সর্ব মনোরঞ্জনাথ প্রকাশ করিমাছিলেন সেই কাবা সর্প 

বিবলে মধ্য এমত অপূর্ব হইবে আমারদিগের হ্বন্ধেৰ আগার আব।লপ্র্দ পনন। 

বুলবপ্রড়তি তদর্শনার্থ বৈদারাঙ্জের ৬বনে গমন করিয়। সব্বখব্বগণী আননাস।গরে মগ 

ইয়া! খাপন এজন কিএদ্দিবস পরে শদুত রামরতন দ্বিঞ্রবিচক্ষণ এহাশয়ের 

[ হওয়াতে দলাধিশতি মহাশথের আজ্ঞাঙনারে এধুত রাম্চন্দ সরকার পবুর 

কোন গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তনিমিত্তে এ বাণুঙ্জী কোধানলে দঘ। হইমু। 

খ্বি্পঙ্ষে চন্্কান্ত দানার উপলক্ষে যারা সংগ্রহ কবিভেছেন। ৭ পৌম বুধবার শুভ 

নুধাকরসম্পাদ্ক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে এ বাদুব ৫০০০ পাঁচ সহ শুছ। বাদ 

»ইয়াছে সে পকলি অলীক কারণ অদ্য।বর্ণি তদ্বিদয়ে পাচ পঞ্সাও খণচ হন নাই অন্ত ভব 

হয় মে মুদ্রা অভাবে যারা শান্র আধার! হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নব গন্পরাগে 

নিউর করিয়। ২ অভিলাষ পূর্ণাণে & কাব্যে কাবা করিতে প্রবত হভয়াছিপেন বাবুক্সীকে 

পাপু করিতে ন। পারিয়া আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন । বাবুজী এক পরলার মা বাপ 

কেবল বাবু নাম পাবণ করেন এইমাত্র |'**কম্তচিৎ তাখধাত্রিণঃ | 

চা 

(৫ জানুারি ১৮৩৯ । ২২ পৌধ ১২৪৫ ) 

খেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে স্থখ ও মামোদ ছমিয়াছে তেমনি 
'মামারদিগের বন্ধু উড়িয়। দিগকে 'অপকাব করিতেছে । বহুক্ষণে কপিকাতানগরে দেখ 
যাইতেছে যে কতক্ক গুলিন নৃত্যকর উড়িষ্যা মুলুকহইতে উপস্থিত হইঘ| রাম লীল। নামে 

এক কাব্য রচন। করিয়াছেন ইহ। বথার্প এক নৃতন বিনপ্ধ বটে এবং কোন সন্দেহ নাই মে 



৮০ বাদে পত্রে দেব হেনজ্র কথা 

তাভারদের দেখু লোকের ও এত সকল কোক সাহম বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ 

(২৮ দাগিঘারি ১৮৩২] ১৩ মাপ ১২৩৮) 

নএ৪| সংগ্রাননিষক 1-কঞ্চটিহ চন্দিকাগাঠক মহাশঘ আমারপিগকে লিখিয়াছেন 

৭ে ইহ পরগনার ঠাকুর উদ রামচরিত্র ই্গরেজী ভাষায় যেযাএ। করিয়াছিলেন সে 

সগ্থাদ চন্দ্রিকাধ প্রান করনাছেন কিছু আহ বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে গত ৩ মাঘ 

ব্বপাণ বুন্ পুল্ লড়াই হষ্ঘুছিল তাহ। প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে দাহ। 

*উপগত নয শনিবার পাস্িতে আত বাবু রাখমোহন মলিকের মেছুয়াবাজানের 
পাটাতঠ বাগবশারনিবাপি এখুত মোহন্চার বঙ্গ এবং ধেডানাকোস্থ শ্রধুত কাশী 

নাথ ম্ুখোপাপ)ায়াণগের ভঙঘ দলে খাখড়া সতীতের থে সংগ্রাম হইয়াছিণ 

তা। চণ্রিকাযু প্রকাশ করিপেন কি না সদি শ্রকাশ করেন তিচব জদ্ব পরায় পিশিছ। 

[দিবেশ। 
নানা গুণ বাধুর পুত বাধা স্ব দে প্রকাশ কাপিয়াছিলাম হাহার কারণ এ 

গঞ্জ এনে পু হন হঠর়াছে বুল্বগ্ লাই মনি দাই আখজাগান তিমগরে বহকণাবণি 

8৮52০ নহঙন তাহান পু্তাহ শ্রবূণে কাঠা ত% আছে এ বিশ্ব থে বার্ছি চক্ষে দেখেন 

৭ ৭16০ শ্রবণ বরেশ ভারি আখতিভব হয়। থাহ। হউক চা্দিকাপাঠিক অহানদেণ 

স9রে।ন শখ বিনমে আমরা গাই ভুত হইয়াহি তাহ। শিখি শধুত বাবু পানমোহন 

মৃতক আদল বাগতে ভাহার পুর্ধপ্ুরাণ স্াগিত। হ্রিলোকর্জনন। পতিভপাবনী শশ৬ 

[সংহইনাতিনার ধুম প্রতিম। পূজাণ গাপাপর 'অবসাণ ধিনে মহাথ্ট। করিহাছিলেন অনা 

রশনায় লানখপিগকে তোঙ্কন করাহর। বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিশাম শিদান্ত 

প্রতীক বাধন হম টাকা মার পবাত ভশিগকে ২টাক। করিয়া দান করিয্াছেন ইতাদি এ 

সকল ব্যাগাছণে বঙ ধন বদ করিয়াছেন ইঠ্যপণক্ষে উক্তস্থানস্থ সুরদসিক গায়কদিগকে 

আহ্ব'ন করিবাতে ভাহার। উভয়পলে সসজ্ছ হইয়। আসিয়াছিলেন আপনং শমত!হুস।রে 

[ববিপ যন্ত্রে বাদ্যকরত অপুর্ব হুম্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্তু 

ইং] প্রকত আ।বড়াগান নহে এবং ববিগসালার মত৪ বল। ধাম না এজন্য অনেকেই কহেন 
নিম মাগড। অথব। কহ কহেন হাপ আখডার লড়াই হইয়ছি 

ভি 

ছল । যাহা ইউক তাহারদিগের 
গানে সখদেই তুষ্ট হইযাচছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরপিগের গানের ও সুম্বরের প্রশংসা 

আনক্চে করিয়াছেন োড়াসাকোনিবাসিদধিগেব করের বারিগরি এৰং উচ্চন্বরের প্রখংসাও 

হইযাছে ইহাতে জয়ুপরাজয় কি কহিব ০োহনচাদ বস্থ প্রথমে গলাক় ঢোল বান্ধিয়া নিশান 

তুলি! বাঞ্জপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়ানাকে।নিবাপিরা আর এক গীত" 
অভিউচ্চৈ-ম্বরে গান করিয়া ঢোল বাদ্ধিয়া বড় এক ধ্বজ। তুলিয়া! ঝড় রাস্তায় বেড়াইয়া 
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স্বস্থানেগমনে আহা দিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা 
লিখিলাম ।__চন্দ্রিকা । 

মৌহনঠাদ বস্থর আর একটি গাঁনার সংবাদ ১৮৪৬ সনের ৩র। ফেকমারি (২২ মাধ ১২৫২, মঙ্গলবার) 

তারিখের একখানি কীটদষ্ট “সন্বা্দ*ভাক্কর, পত্রে পওয়] বায় £__ 

সরম্বতী পুজ1।--গত শনিবারে কলিকাত। নগরে সরম্বতীপুঙ্জ। অতি বাগলারপে হইয়াছে, বিশেষত: 

তিন জন সন্ত্রস্ত লৌকের অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, প্রীঘুত বাবু প্রাণকৃষঃ মল্লিক, শীযুত বাণু ব্রগনাথ 

ধর এই তিন প্রধান ধনির বাটাতে উত্তম রূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর ভবনে অন্ধ আড়াই হয়, 

তাহাতে ছইদল ভদ্রলোক * ১ ৮ ত বাদ দ্বারা সমাশত ওদ্রগখকে সন্তোব প্রধান করিলেন, শুন! গেল 

সংগ্রামে যোড়ালশাকো। নিবাসি ভদ্রদল জয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাবু প্রাণকৃষ্ছ মলিক মহাশয়ের বাটীতে বাতি দশ 

ঘণ্টাকালে ফিরোঙ্গ খা নামক প্রসিদ্ধ গায়কের গানারস্ত হইয়াছিল « ৯ তৎপরে ছুইদল বিশিষ্ট « ৯ 

করেন তাহাতে একদল ৯» ৮. প্রশংলিত পাচালীকর পরাণ মির ১ ৮. প্রজনাথ ধর 

মহাশয়েব «৮ ৯» স্থানেও অর্দ আখড়াই হইয়াছিল, ত্রঞ্জনাথবাণু ও তংকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে 

মকলকে বদাইয়া পরমামোদে সন্ত করিয়াছেন, গুনিলান ধরবাণুর বাটাব আখডঢ়াই গানে বাণু মোহনটাদ 

বঙ্থ জয়ী হইয়াছেন। 

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২ । ২৯ আশ্বিন ১২৩৪ ) 

শ্ীপ্রীঞ শারদীয় পূজ। স্প্রতুলরূপে স্সম্পন্না ।--*এই পৃঁজোপলক্ষে নগরমধ্ে নুতা- 
গীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ খোভাবাঞজারের মহারাজ বাহাছরের 

উভয় বাটাতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমীপর্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে 

তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নান। দ্রিগদেশীয় এবং উচ্চপদ।ভিযিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া- 

ছিলেন তত্িন্ন শ্রীযুত বাবু আশুদতোম দেবের বাটাতে প্রতিপদবধি নবমীপর্ধ্ন্ত নাচ হয় তথায় 

নেক্বীপ্রভৃত্তি নর্তকী নিযুক্ত ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচন। করিতে পারিবেন তদ্ধিময়ে 
কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে । পরস্থ শ্রীমুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাছুর শ্রী পুজার 

সময়ে মুবশিদাবাদের বাটাতে গমন করেন নাই এক্জন্ত এই স্থানেই অঙ্থিকার্চন করিয়াছেন 
যদ্যপিও রাজ! বাহাদুর শারীরিক কিপঞ্চিং ক্লিই আছেন তথাপি রাজার মত কর্শখের কোন 

প্রকারেই ক্রটি হয় নাই কেনন। তিনি অতিধার্টিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহি'ত অর্থাৎ অগ্চেকসা 

তপোযোগাদচ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিবপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সাগ্রিধামৃক্ষতি ইত্যবধ।নে 

অপূর্বরূণে প্রতিম৷ নির্দমাণপূর্বক এবং নান| শাস্্রবিশারদ স্র।গগণদিগকে অনাদি কর্মে 
নিধুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীম! কি। অপর এখানকার 

ধর্মসভামতাবলঘ্ি প্রান্ম যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ 
বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পত নহে বিশেষতঃ বিসঙ্জনকালে « গঙ্গার উপরে নৌক| 

শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক তছুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামসা কলিকাতায় কএক বংসর রহিত হইয়।ছিল 

তাহাতে ধাহারাং অন্থপী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীল 
হস্স্্ি শী 
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পুর্জার সময়ে যেপ্রকার ঘটা কপিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার নান হইয়াছে কেনন৷ ৬ বাবু 

গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ স্থখময় রায় বাহাছুর ও বাবু নিমাইচরণ মঙ্লিকপ্রতৃতি 

ইহার। পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্ন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগের 

বাটীর সন্মখ রাপ্তায় প্রায় পূঙ্জার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া ভার ছিল 

যেহেতুক ইঙ্গরেজপ্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বনুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। 
উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ নান হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার 

পাল। আট অংশ হইল তাহার। বনুদিবস পরে এক জন পাল! পান সেই বনরই পূর্ববরীতি 
মত কন করেন তথাচ রাজ। স্থখময় রা বাহাদুরের পুন্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও 

শীমূত বানু দঘালঠাদ আঢ/ অনেক দিবদ পৃর্জার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত 

মহাশঘের। ক্ষান্ত হইলেন কিন্ত শোভাবাঞ্জারের রাজবাটাতে এবং যোড়ার্ণাকোর সিংহ 

বাবুরদিগের বাটাতে প্রতিবৎসর নাচ হইয়! থাকে এবৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন 

ইহার কারণ আমর! কিছুই জ্ঞাত নহি যাহ। হউক ই্ানী এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের 
বাহুল্য ছিল পিংহ বাবুরদ্দিগের বাটাতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ 

হরিনাথ রায় বাহাছুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন ন! হইয়া 

চারিপাদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থন। রাজ! বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হইয়! এই 

মহানগরে বাসকরত দুর্গোত্মবাদি কম্ম করিয়া এপ্রদেশীয়েরদিগের আনন্দজনক হউন ।-"' 
চঞ্জিক।। 

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্তিক ১২৪) 

দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং 
ভাগাবপ্ত ব। গরীব ধাহার। তাম।স! দেখিয়। সুখবোধ করেন তাহার অকিপ্রফুল্লমনে 

নিরীক্ষণ করিতেছেন ছুর্গোৎসবের সে দিন কৰে আমিবে আর স্থানে২ পুজার তাবৎ প্রস্তত 

হওয়াতে চতুদ্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্ই শুন! যাইতেছে এবং ধনক্ূপ দেবতার আরাধনার্থ 
যাহারা এই রাজধানীতে আদিয়াছিলেন তাহারাঁও সামগ্রীনহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে 

গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্বক আহারাদির ধুমেই কএক দিবস 
কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাহারদিগের জিনিস পত্র অধিক 

বিক্রয় করিয়া কএক দিবস ন্থুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পুজাদিকে আমর! 

স্বণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্মেতে স্বদেশী লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমর! 

আহলদিত আছি কেননা যাহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কম্ম করুন তাহাতে 

আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরস্ত যেমতে চলাতে যখন তাহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন 
সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমর! অবশ্ত বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে 

. প্রকাশিত এক পজের দ্বার প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জাত বিষয় লিখিয়াছেন যে 
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, এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে 

বায় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা 'কোন ব্যক্তির চক্কর্ণের 

সখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্তাক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্বকবিষয়ে অধিক ব্গ্র 

দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত 

এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্ত বিষয় যাহা ছুর্গোৎসবের কালে হইয়৷ থাকে তাহা ধর্দের অংশ 

নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকের! এঁক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই 

তবে এ কথ জিজ্ঞাস। করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে 

সকল ভারি২ বিষয়ে তাহারদিগের সাহাযা করা এবং তত্ব নেওয়া অত্যাবশ্ঠক সেনকল 

বিষয়ে মনোযোগ ন। করিয়া নাচপ্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি 

সর্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে এ সকল বিষয়ে 

তাহারদিগের সাহাধ্য করিতে হয় আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে 
উঠিগ্বাছে এবং ভারতবর্ষের তাবহ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবধস্থ 

তাবদ্দ :খি ভিক্ষুকেরাও কি স্ুখী হইয়াছেন ইহাতে ঘদ্যপি দেশস্থ মহাখয়ের| হ্বীকার 

করেন এ সমুদ্বায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে যে বায় করিতেছেন তাহাতে 

আমারদ্িগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার জনকের শ্রাদ্ধ 
এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নুতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ 
করিলে নৃত্যাির কিয়দংশের কর্তন করিয়। যে ধন বাচিবে তাহা কি২ বিষয়ে খরচ করিতে 

হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়ের! তাহ! না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের 

বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথব। বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নিশ্মাণার্থ টাদা যাহা এতদ্দেশীয় 

লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিন্বা এ ধন একত্র করিয়! বাণিজ্য করুন 

অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নৃতন২ 

অস্ত্রের আবশ্টাক হয় তবে তদর্থে বায় করুন কেন না এ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্মের পত্তন 

যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্্রম তদ্রপ হইবেক না জ্ঞানাগ্গেঘণে 
স্থান সন্কীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া' সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ 

মহাশয়েরা তাহাতে মনোধোগ করেন ইতি 1 জ্ঞানান্বেষণ। 

(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কাঠিক ১২৪৬) 

বর্তমান বর্ষায় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খি্টিয়ানগণের মধ্যে অত্য্প 

মনুষযু আগমন করিয়াছিলেন এতদর্শনে আমরা অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি আর 

যখন সর্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিযয়ে উত্সাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরো 

অধিক সন্ত হইব কারণ তাহাতে তাহারদিগের জান ও সুনীতি এবং অন্তান্ক বিদ্যার 
আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি ঘে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য ধাহারা নৃত্য 



২১৭ সংবাদ পত্রে সৈক্ালেত্র কথা 

লোকেরদিগের মহোপকার হইবে । উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল 

কার্য করিয়াছেন এখনপর্য্যস্ত ত্ষিষয়ে গবর্ণমেন্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্ত আমর! 
বোধ করি যে তাহারা অবণ মাত্রেই সাহায্য করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 

(৪ এপ্রিল ১৮৩৫ । ২৩ চেত্র ১২৪১) 

ফোর্ট উলিয়ম । জুদ্িসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেন্ট | ৫ মার্চ ১৮৩৫1 

শ্রীলপ্নীযুূত গবর্নর্ জেনরল বাহা'ছুর হঙ্থুর কৌ্দেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্বসাধারণ 
লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ব২ লোকেরা নিজ বায়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর 

ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্বসাধাবণ 
লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে । 

ভিন্ন লৌকের দ্বার] সর্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্মের বিবরণ পত্র ।*** 

শ্রীল শ্রীযুত গবরূনরু জেনরল বাহাছুরের বাঞ্চা ছিল যে যাহার] এতজ্রপে সর্বলাধারণের 
হিতজনক কর্ম সম্পানার্থ বিরাজমান হন তাহারদিগকে গবর্ণমেপ্টের সন্তোষজনক কোন 

বিশেষ চিহু প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্ছিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের 

জানুআারি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলা এক রিপোর্ট 

প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন লোকের! নিজব্যয়েতে 

সর্বসাধারণের উপকারক যে সকল কম্ম করিয়াছেন তাহ নির্দিষ্ট থাকে। 

এী রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসস্তেষ জন্মিল যে সকল কার্ধ্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে 
যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কার্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর 

কধ্য আছে যে তাহার সংখ্য। বাহুল্যক্রঃম ভারতবর্ষের মধ্যে যে হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে 

বা হইতেছে তাহা ইহার ছ্বার। আরো বৃদ্ধি হইল। 

উক্ত প্রধান২ কারধ্যের সংখ্যা বিবরণ এই | 

প্রথম ।--৪ লৌহময় সাকো। 
দ্বিতীয় ।--৮৬ ইষ্টকনিশ্মিত সাকো। 

তৃতীয়। ৭০ নান! রাস্ত। এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা 

১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দীর্ঘ । 

চতুর্থ।--৪১২ পুষ্করিণী। 

পঞ্চম ।-+১১৩ চৌবাচ্চ!। 
ষষ্ট ।--১০৭ ঘাট। 

সপ্তম ।--পথিকেরদের উপকারার্৫থ ১৫ সরাই এতছ্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় 

পাশে বৃক্ষরোপণ । এবং পথিকের উপকারক ও সর্বসাধারণের হিতজনক অগ্কান্য নানা 

বাপার। 



সমাজ ২১৫ 

যে মহান্থভব মহাশয়ের! স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্ব করিয়াছেন উচিত হয় যে 

তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীপশ্ীযুত গববূনর্ জেনরল বাহাঁছর হুকুম 
করিয়াছেন যে পশ্চালিখিত তফসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে 

তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ পায় কিন্ত গ্রলশ্রীযুত এই 'অতি সম্তান্ত ব্যক্িরদের মধ্যে যদ্দি 
বিশেষ বাচনি করিয়! অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম ন! লেখেন তবে তাহার ত্রুটি হইতে পারে। 
'নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন । 

বর্ধমানের ৬প্রাপ্ত রাজ! তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর । * 
প্রাথথ মহারাজ দৌলত রাও সিদ্ধিয়ার ভগিনী প্রীমতী বালা বাই। 
শ্রীমতী বেগম সমরু। 

৬প্রাঞ্ত রাজ! স্থখময় রায়। 
রাজ! পটনি মল । 

রাজা শিবচন্ত্র রাঘু। 

রাজ! বৃসিংহ রায় । 

হাকিম মেন্দীআলী খা । 

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ । 

রাজা কৃষণচন্দ্র। 
রাজা আনন্দকিশোর সিংহ । 

রাজ! জয়প্রকাশ সিংহ। 

' রাজা গোপালেন্দ্র। 
পূরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা । 
টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়। 
যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [ পোদ্দার ]। 
এতএব যে মহাক্ছভব মহাশয়ের আত্মসঙ্মঞ্জজক অথচ স্বদেশের উপকারক 

কার্ধযকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রপে অগ্রগণা হইয়াছেন তাহারদের প্রতি গবর্ণমেপ্ট 

বাধাতা স্বীকার করিতেছেন। ভরস। হয় যে তাহার! এতদ্রপ সম্ভন্মপে নিয়তই চলিবেন 

তাহাতে তাহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাহারদের মহান্থভবের এক চিহ্ন প্রকাশ 

এবং ঠাহার। ইদানীস্তন লোক্রদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর 

হইয়াছেন এমত প্রকাশমান হইবেন। শ্রলপ্রযুত এমত ভরস! করেন যে আদর্শন্বরূপ 

তাহারদিগকে দেখিয়। অন্তান্তেরাও ভতৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমে্ট সর্বসাধারণ 

মহামহোপকারক কর্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও 

ভিন্নং লোকেরদের বদান্তত। এঁক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা! তব্ূপ 

অপর কোন ব্যাপারের স্বারা নাই । 



২১৬ সওলাদ পত্রে সেকাবেের কথা 

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ১৩ বৈশাখ ১২৪২ ) ৃ 

্্ীযুত ডেবিড কারমাইকগ স্মিথ সাহেব বরাবরেযু। _আমর! হুগলি জিলানিবাপি 
জমীদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মেক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন 

করিতেছি । আপনি তের বৎসর পর্য্যন্ত এই ঞ্িলাতে থাকিয়৷ অতিসন্থান্ত ও বদান্ত তাপূর্ববক 
যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আগর! বিশেষ বাধা হইয়াছি এবং 
মাজিস্বেট জঙপ্রভৃতি নানাপদৌপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের যে 

উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরমকতজ্ঞত। স্বীকার করি। আপনকার অতিগুরুর 

কার্ধ্য অতিপতর্কত। ও নৈপুব/রূপে নির্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্বে যে সকল 

অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়। প্রক্জারদের 'প্র।ণ ধন রক্ষা! পাইগ্নাছে। 

এবং নানাবিধ উপকারারহ ইমারত ও রান্ত। ও পুল নিশ্মাণকরণ দ্বার! গমনাগমনের 

স্থগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্ধয ও সমৃদ্ধতার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহছুতর 

পুকরিণী খনন করাতে আম|রদের ক্লেখ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কারধ্যেতে অস্মদাদির 

ও সাধারণ লোকের য।দ্ুশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনকার নিকটে অত্যন্ত 

বাধাত। স্বীকার করি। এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে আপনি এই ঞিলাতে অনেক ইঞ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং 

তাহ।তে এই জিলার মহৌক্পতি ও চিরকালীন সন্থম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধাতা 

স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থ।কিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক 
উপকারের দ্বারা চিরম্মরণ থাকিবে যে আমর। কিপর্ধযস্ত আপনকার নিকটে বাধা হইয়াছি। 

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে ্থৃপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহ1২ গুণ বিষয় 
অবগত হইয়| আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং ততদ্দারা পূর্ববাপেক্ষা 

অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমত৷ প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসস্তোষ 

জন্মিয়াছে। অতএব আমারদের মতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি 

নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থাপূর্ববক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবাসি 

লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপর্যাস্ত অতিসম্থাস্তরূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি 
উপকারের দ্বার! অন্তান্বস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন। 

ব্রজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বীড়ুযো। প্রতাপনারায়ণ বায়। 

শিবনারায়ণ রায়। গঙ্গানার।য়ণ রায়। যুগলকিশোর বীডুয্যে। নরেক্জনাথ বাবু। 

ছকুরাম সিংহই। নন্দকিশোর ঘোষাল । কালীনাথ চৌধুরী। বৈকুঠনাথ চৌধুরী । 
স্বারকানাথ ঠাকুর । প্রস্নকুমার ঠাকুর । রাধাপগ্রসাদ রায়। শিবনারাহণ ঘোষ। রামধন 

বাডুযো। দেবেন্ত্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বাডুযো। নবকৃষ্ণ সিংহ। ইন্ত্রকুমারী দেবী । 
জয়কৃষণ মুখোপাধ্যায় । সৈমনদ আহম্মদ খ! বাহাদুর । নীলমাধব প1লিত। 

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রা ২০ জনের নিবেদন। 
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অস্যোত্তরং। হুগলি জিন! নিবাসি জমীদার ও অন্যান্য লোকের প্রতি আগে ।-- 

আপনকার৷ অঙ্ুগ্রহপূর্বক আমাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান. করিম়্াছেন তাহা শ্রীধুত 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বারা পাইয়। আমি পরমদন্ধষ্ট হইলাম। এই সর্বসাধারণ 
সম্তোবঞ্জনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহ্লাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই 

পরমাহলাদক অন্থভব হইল যে বহুকালপর্যযন্ত আমি এ জিলাতে যে সকল নিয়ম 
করিয়াছিলাষ তাহ। লোকের সম্তেধঙ্গনক হইয়ছে এবং এ সকল নিয়ম এ স্থানীয়েরদের 

কিঞ্চিং উপকারক হইয়াছে। কিন্তু আপনকারা অন্ুগ্রহপূর্বক আমাকে যে প্রশংসা 

করিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার এইমাত্র প্রশংস! হইতে পারে 

যে আমার অবশ্য কর্তব্য যে কাধ্য তাহা প্রাণপণে নির্বাহ কর। গিয়াছে । যদ্যপি আমার 

আমলে কোন বিষয়ে কৃতকার্ধযও হইয়া! থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অগ্তান্ত 

মান্ত মহাম্থভব অর্থাৎ প্রঞ্জালোকের স্বাঁভ।বিক প্রহু মহাশফ্বেরদধের শিপ্নত সাহাখারুমেই তাহা 

সম্পন্ন হইয়াছে | 
এ জিলার উন্নতি ও তঙ্গিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি 

নিয়তই ইচ্ছ৷ করি। 

আপনারদের পরম মিত্র । ডেবিভ কারমাইকল স্মিখ। 

(২৪ মাচ্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪) 

এতদেশীয় লোকের বদান্ত তা ।--আমর। শুনিম! পরমাপ্যাস্সিত হইল।ম যে ধনাঢ্য দুই 

মহাশস্ন শ্রীযুত বাবু মৃতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিংপুরস্থ নৃতন রান্ত।র নদ্দিম। 

কলুটোলার রান্তা দিয়! মাঝের রান্তাপর্্যন্ত প্রস্ততকরণের ব্যয় নিঙ্ে করিতে অঙ্গীকার 

করিয়াছেন। 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫) 

নৃতন রাস্থ!।--শ্রুত হওয়| গিগ্লাছে যে হুগলিহইতে ধন্যাথাপি পর্য্যন্ত নূতন এক রান্থ। 

প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে িলাঞ্থ লেকেরদের মহোপকার হইবে । এ রাস্ত। ছয় ক্রোশ দীর্ঘ 
হইবে তাহাতে প্রাক্স ১৫৯ বন্দুয্ানেরা [ কয়েদীর|] প্রত্যহ রান্তাতে কর্ম করিতেছে আমর! 

শুনিয়া পরম আহলাদিত হইলাম যে চুঁ চূড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিস্কর পালিত] 
উক্ত রাস্ত| নির্মাণার্থ অন্যুন ৬০০* টাক! প্রদান করিয়াছেন। 

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

বহু আফিসের মুচ্ছন্ি শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পাপিত সম্প্রতি চন্দননগরের 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে থে বিদ্যালগ্ন সংস্থাপন করিয়াছেন নেই পাঠশালায় 

২২৮ 



২১৮ সওবাদ পত্রে সেকাব্লের কথা 

হিন্মকালেজের ন্াায় ১/০ শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইঞ্জরেজী বিদ্যা শিক্ষা 
করিতেছেন 1-.অতি প্রধান জিল। হুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্ত 

এইক্ষণে সাধারণ ঠাদার দ্বার। গবর্ণশেন্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন 

হইয়াছে 1 জ্ঞানাশেষণ। 

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 

আঁম।রধিগের পাঠকবর্গের! শববণ করিয়া আহলাদিত হইবেন যে ভবানীপুর নিবাসি 

এক ব্যক্তি মানা ধনি বিদ্বান নেন তথাপি তিনি হাজার২ লে।কের জল কষ্ট দেখিয়। এক 

দীর্দিক| প্রস্তুত করণার্থ মানস করিমাছেন এবং এ দীর্ঘিকার চতুর্দিগকে সোপান করিয়। 

দিবেন। এতগ্বাতিরিক্র এ বাবু এক পাক। রাস্ত। গ্রস্বত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্ন্যাসী 

9 জাপক পৃজার্গি ব্ক্তির। অনায়।লে স্বস্ছন্দে কাঁলীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি 
উত্তণ বিদ্বান নহেন তথাপি থে হটাৎ এমত সতকর্দ করিয়াছেন ইহাতে আমরা চমক 

হউয়াছি এবং তাহার এই সততা সন্দর্শনে এ অঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের এপ কার্ষ্যে প্রবৃত্তি 
হইবেক আ।র আমরা অন্গমান করি যে এমত কার্ধ্যে গবরর্ণমেন্টের দৃষ্টিপাত হইবেক। 

(২১ ভিনে্বর ১৮৩৯। ৭ পৌধ ১২৪৬) 

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বদান্ততা ।--'**রঙগপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাহ্মণ 

নামী এতদেশীয় এককন ত্বী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নান। স্থানে সাকো 

নিম্মাণ।খ গতি বদান্যত| পূর্বক দশ হাজার টাক! প্রদান করিয়ছেন। 

(৬০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ 'কান্িক ১২৩৭) 

নৃতন ইষ্টকনিশ্মিত ঘাট ।_-আমরা অত্যন্ত স্ষ্চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ 
সালে শ্রীযুত লাঙ উইলিয়ম কেবেগ্িস বেটিক্ক গবরূনব্ জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রতৃত্ব 

সময়ে শ্রীযুত বাবু রাধানাধব বন্দোপাধ্যায়ের ধনব্য়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগিনী 
অখিল জন পবনি মোক্ষদীয়িনী স্থুরধন্ী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিশ্ব তলার ঘাটে সকল রন 

মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকতৃকি ইষ্টকাদিঘ্বার৷ অপূর্ব ঘাট নিশ্মিত হইম্মাছে তাহার 
শোভ1 অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ শিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত 
সমস্থলী তদুপরি স্তস্ত সমূহোপরি ইষ্টক।চ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাস্কিত 
হইয়াছে তহ্িধায় এ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ 

পাইতেছে এ ঘাটের এক পার্থে স্বীলোকদিগের গ্গানাদি ও অন্য পার্খে পুরুষের স্নান 
পুজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব কীগ্ঠি 
প্রকাশ হইয়াছে। 
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( ১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১৯ পৌষ ১২৪০) 

মুমূরু ব্যক্তিরদের আশ্রয়স্থান।_-ইগ্ডিয়! গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়। গেল 
যে যে সকল মুমুর্ষুব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসম্ভাবনা 
নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্ত এক বাক্তি মনোধোগ 
করিতেছেন। ইহার পূর্বের এ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাক। দুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি- 

প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেণেম্র মাসে এ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিক্সেটের 

দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিক্বাছেন যে নিজখবচে শ্রীযূত বাবু রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাঁটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্রালিক। নির্মাপণে অন্থমতি গ্রপ্ন 
হন যে আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিরদের এ স্থানে থাকিয়! সেবা শুশধাদিরূপ উপকার 

হয়। এবং এই অতিহিতঙ্জনক কাধ্যে গবর্ণমেন্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুন! 

গিয়াছে যে অত্যন্নকালের মধোই এ অট্রালিক। প্রস্থ তার্থ ৩০০” টাক। বায় হইবে এবং 

তাহাতে এঁ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে । অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমুমূণ বাক্তিরদের 
প্রতি দয়! প্রকাশ করিখা যেবূপ বদান্তত| প্রকাশ করিয়াছেন তাঙ্াতে তিনি শত্যন্ত 

প্রশংসনীয় । 

(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯) 

হুগলির কালেজ ।--:১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মহ।সিননামক একজন 

এতদ্দেশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধধিকারিরহিত হ্ইয়! জিল1 যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে 

তালুকের 'এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপন্বত্ব ধর্মার্থে ও দানার্ধে রাখিয়া লে।কাস্তরগত হন। 

তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাহার দানপত্র।চুসারে কাধ্যাকরণার্থে নিযুক্ত কগিলেন 

এবং তাহার পরলোকানন্তর তাহারা কএক বৎসর তাবৎ কাধ্য নির্বাহ করিতে 

লাগিলেন। 

কিন্তু তাহার! যেরূপ কার্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দৌম দেখ। গেল বাশ্তবিক 

তাহার দানপত্রের বিপরীত অনেক কাধ্য করেন এবং জিল। হুগলির সাহেবেরাও তদ্বযাপারে 

হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কৃত 

কম্মের তজবীজহওয়াতে তাহার! বর্শচ্যুত হইলেন তৎপরে তাহার সরবরাহ কর্ম তৎস্থান- 

নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খার হন্তে অর্পণ হয়। 

এতদ্রপ দানকরা সম্পত্তির উপন্বত্তের দ্বারা এই সকল কণ্ম হইয়াছে । বিখেষতঃ 

১। এক ইমামবারাঁ। ২। এক চিকিৎ্সালয়। ৩। অতিথিসেবার্থ এক 

শরাই। ৪। এক ম্দরসা। ৫।| ইন্তরেজী এক পাঠশাল।। ৬। এবং এই সকল 

কর্মনির্বাহার্থ এক সিরিশত৷ এতত্তিক্ন তাহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়] 

যাইতেছে । 



২২০ ভবওল্াদ পত্র সেক্ষা বলেত কথা 

কিঞিৎকাল পরে এ জমীদারী এক পত্তনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাক৷ 

প্রা্থ হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপন্বত্বনমেত সাড়ে সাত লক্ষপর্ধস্ত টাকা 

জন্মিয়াছে এতঘ্যাত্তিরেকে এ তালুকে ও তাহার সঙ্গে যে হাট আছে তাহাতে বাধিক 

উৎপক্ন ৫০,*০* টাকার নৃযন নহে । 

হাঁজী আপন দানপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার 

বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়! যান। 

দুই অংখ সরব্রাহকারকে ত্তাহাঁব এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে । 
তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালা প্রভৃতির বায়ার্থ প্রদত্ত হইবে। 
এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাহার চাকর ও মুসাহেরাভোগিদিগকে দেওয়া যাইবে। 
এই সম্পত্তির এতদ্্রপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াঁতে 

তাহারদের এমত বোধ হইল যে মৃত হাজির থে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য 
হইতেছে না এবং এ টাকার উপস্বত্বহইতে যে পাঠশাল! সরাইপ্রভৃতির খরচ চলিতেছে 

সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাঁদুশ ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্তস্তধনের বার্ষিক 
উপস্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনান্ুসারে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা । 

অপর পূর্বের শরবরাহকারেরা এবং হাঁজির আত্মীয় কুটুম্বেরা এত্রদ্রপ ডিক্রীকরণে অসম্মত 

হইয়া শ্রীমূত ইঙ্গলগ্ের বাদশাহের হুর কৌন্সেলে আগীল করিলেন। পরন্ত শ্রীযুত 
বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপধ্যস্ত না পহুছিল সেইপর্্যস্ত এতদ্দেশীয় 
গবণমেন্টের কর্মকারকের। স্থতরাং তদ্বিষয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। এঁ আপীল 

সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেখে ডিসমিস হইয়াছে । 
এ সকল ন্যস্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাধ্যপনার্থ কলিকাতার গবর্ণমেন্টের কমিটি 

সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং এ জমীদারীর বার্ষিক উপস্বত্থের কিঞ্চিদংশ দেশের 
উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে এ ন্তস্ত 

ধনের উপস্বত্ব এবং জমীদারীর কিকিৎ রাজস্ব এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ 

নিয়মিত হইবে থেহেতৃক গঙ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় 

গ্রশ্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রপ তদ্রপ মুসমানেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ এক মদ্দরসা এবং 

ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা নিযুক্তকরণেতে এ মৃত হাজির বদান্তত। যেমন চিরম্মরণীয় হইবে 
তন্মত অন্য কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিশ্ন্র সাহেব ও শ্রীযুত জজসাহেব 
ও শ্রীযুত কালেক্টরসাহেব ইহার তত্বাবধারক কমিটাম্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীধুত 

ডাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক 
চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ববাপেক্ষা স্নিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার 
মালিক ধিনি কমিটার মধ্যে গণিত আছেন তিনি এ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্বাবধারক 

হইবেন। | 



জঅমাজ ২২১ 

১৮১২ সালে মহসিনের মৃত্যু হয়। ১৯*৮ সালে সৈয়দ হাসেন তাঁহার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (19878001: 17791 9 1965678/) 180,015, 100২, 1] 0:১-1), 

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
সম্পাদক মহাশয় বহুদিবসাবসান হইল ৬এমামবাটার বিষয়সমুদায়ের কর্তা ৬ আ।গ! 

মতহর বাহাদুর ছিলেন। পরে তিনি মন্জান বে্গিমনামক এক কলা সপ্ভতি রাখিয়া 

পরলোক প্রাপ্ধ হইলেন। ৬হাজি মহম্মদ মহসন খা উক্ত বেগমের একপ্রকার প্রা 

ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ গ। তাহার স্বামী ছিলেন ধাহার নামে ৬ এমাম্বটীর 

জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহ। এতন্নগরে বিশেষ বিখা।ত 

আছে। পরে কিরৎকাঁলাতীত হইলে উক্ত খ! বাহাদুর নিঃসন্তান লোকান্তর গমন 

করিলে হাজি বাহাদুর তৎ্সহ আন্তরিক প্রণয়প্রযুক্ত হাহাকার রবে শোকার্ণবে মগ্ন 

হইয়া অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত 

বেগম স্বামির মরণাস্তর ৬বন্দালি খাকে পোষ্যপুন্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন 

ইতিমধ্যে উক্ত বেগম এ ভ্রাতা ৬হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়। জষ্টান্ঠঃ- 

করণে বহুযতনবিধানে আনাইয়া কহিলেন যে আমার পোম্যপুক্র এই বন্দালির বমুঃপ্রাপ্তপযা স্ 

তুমি এএমামবাটীর বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া! রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর এ মতে 

অভিমত হইয়া ৮এমামবাটীর কর্তা হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবলানস্তরে 
বেগম মজকুরা এ বন্দালিনামক পোষ্যপুত্রটি রাখিয়া! পরলোক প্রাপ্ত হইলে বন্দালি গা! 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়! এ আপন মাতৃ বিষয় পাইবাঁর ইচ্ছায় জিল। এবং সদর এবং বিললাতপধ্যন্ত ৪ 

মোকদ্দমা করিয়া এ বেগমরৃত পোষ্যপুত্র ৬মহম্মদের শাক্জাগসারে কোন স্থানেই গ্রাহা 
না! হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাঙ্জি মজকুর জয়পতাক| উড্ডীয়মান! 

করিয়া নিষ্ষণ্টকে ৬এমামবাটার সমুদায়ের পূর্ববৎ কর্তা থাকিয়। এমামবাটার কর্তব্য 
কন্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এরজব আলী খা ও ৬শাকের আলী খা 

ছুই জন তাহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাহারদিগকে অতিপ্রভ্য়ানিত 
জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অন্গ্রহ করিতেন। আর ৬হাজি মহম্মদ খা বাহাছুর 

অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসরপূর্কে এই এক বিবেচনা 
স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নই যে আমার মৃত্যুর পর 
এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৬এমাম্বাটার কর্তব্য কর্শসকল নির্বাহ করিয়! 
বিষ়সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন । ইহা ভাবিয়া ৬এমামবাটার সমস্ত জমিদারী এএমামের 

নামে রাখিয়া এক ওলিএতনাম| লিখিয়া উক্ত দুই জন প্রধান মোলাহেবকে ৬এমামবাটীর 
মতবন্লী নিযুক্ত করিলেন। এ তওলীএতনামায় ৮এমামবাটীর জমিদারী সমস্তের আয় 
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ব্য নির্দার্ধ্য করিয়। এই এক নিয়ম করিলেন ঘে জমিদারীর উৎপন্ন টাক। রাজন্ব 

বাদ নয় অংশ করিয়া তিন অংশে ৬এমামবাটার মহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে 

আমলাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাদারানদিগের মাহিয়ানা! এবং দীনহীন দরিদ্র 

ব্াক্তিরদিগকে প্রদান ও ছুই অংশে ছুই জন! মতবল্ীর মেহনতয়ান। নির্ধারিত করিয়া 
উক্ত দুই জন] মৃতবল্লীর বর্মকাধ্য স্রন্দরক্ধপে নির্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে 

লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৬সাকের আলী খা ও ৬রজবআলী খা ইহারা 

৬এম।মবাটীর বিদয়সকৰ আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচার করাতে 

পরমেশ্বর ক্রোপিত হইয়। সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৬নাকেরালি খাকে প্রচণ্ড যমদ গুদ্বার। 

খণ্ড২ করিলেন। পরে প্রীবাকেব আলী খা আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া ৬রজবআলী 
খার সহিত এমামবাটার কম্ম কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে এ রজবআলী 

খাও বৃদ্ধতায় দীর্ণতা প্রাপু হইয়। আপন পুত্র শ্রীওআসেকআলী খাকে শ্রীযুক্ত গররূনর 
কৌন্নেলের বিন। আজ্ঞ। গ্রহণেই আপন পদে নিযুক্ত করিলেন । পরে শ্রী৪আসেকআলী খ'! 
৪ শ্ীবাকেরআলী খ। আপন২ পিভৃপদাভিযিক্ত হইয়! এ বাটার কর্তব্যকম্্ নকল স্ুদুরে দূর 
করিয়া তগপীএতনামার নান। বরখেলাব বাইন।5 গীতবাদ্য প্রভৃতি অত্যাচার করিতে 

লাগিলেন। উহারদের এরূপ অত্যাচার রাজ্দ্বারে গোচর হওয়াতে গববুনর্ কৌন্দেলের 
আঞ্ঞমুসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্িনে ছুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত 
সৈয়দ নগয়াব আলী আকবর খা বাহাদুর আমীন হইয়। গবরুনবু কৌন্সেলের আজ্ঞাম্ছসারে 
রেবিনিউ বোডহইতে এমামবাটাতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআালী খা ফৌত 

করেন ও বাকেরআলী খা পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খা বাহাদুর আমীন হইয়! 

এ এমামবাটার কর্দসকল স্বশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবরুনর্ কৌন্দেল তুষ্ট হইয়া 
ছুই মতব্ীর কম্মে উহ্থাকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত মতবন্পী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি 

এ বাটার কম্ম সকল নির্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দ পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন ।:.. 

সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন এ ৮ বাটীতে পূর্বে চিকিৎসালয় 
ছিল না সাহেবান লোকেল এজেন্ট অন্যান্ত বিষয়ের খরচের অল্পত৷ করিয়৷ চিকিৎসালয় 

স্থাপিত করিয়াছেন কিন্ত এতন্ঈগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পূর্ববাবধিই 
স্থাপিত আছে এবং আমলাগানাদি দীনহীন দরিত্র পোষণার্থ যে চারি অংশ তাহারি 

দ্রীনহীন দরিদ্র পোষণাথ অংশের কিয়দংশে এ দীনহীন দরিত্র ব্যক্তিদিগের ব্যাধি 

বিমোচন হেতুক নির্বাহ হইয়া থাকে । অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন 
জ্ঞাত হইলে অবশ্থই লিখিতেন যাহ! হউক । উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত 
স্থানে অধুনাও একটা ইঙ্গরেজী স্থল আছে তাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই। সম্পাদক মহাশয় 
উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমরা আপন গরঞ্জের কথা লিখিম্াছি তাহাতে নিবেদন 

মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে এমত যে গরজের কথা তাহা কি 
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বিশিষ্টজনগণের অগণনীয় কর্ম। আর লিখিয়াছেন যে হাজিবাহাছুরের উইলের মতানুসারে 

এ সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পধ্যাপ্ত হয় গবরূনর্ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত 
হইয়াছে । অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রপক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন 

যে এবিষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু সরকার সাহ্বোন লোকের এমত অভিমত 

হইপ়াছে যে সংবর্ধিতরূ'প স্থ'পিত করা যাঁউক-."। কেযাঞ্চিৎ প্রতাপপুরনিবামি ছাত্রণাং। 
তারিখ ১৭ ভাদ্র। 

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আধঘাঁঢ ১২৪৩) 

ভুগলির এমাম্বাটা--.""হুগলির এমাম্বাটা মহম্মদ মহসীন স্থাপন করিম! তাহার 

ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দির! যান। এ সম্পর্তি ঘশোহর জিলাতে সৈয়দপুব 
পরগণ। এ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এতগডিন্নও নিকটবন্ঠি জিল।তে 

কতক ক্ষুদ্র জমিদারী প্রদান করেন। পরে তিনি স্বীর দানপনে এমত নির্দিষ্ট করিয়। 
খান যে জনিদারীর বাধিক উৎপন্ন টাকার নয় আনার মণো সাত মাণ। পর্মকন্মাণ এবং 

যে কএক ব্যক্তিরদিগকে মুশাহেব। দিতেন তাহাদিগকে দানার্থ এবং এ এমামবাটার 

বায়ার্থ খরচ হয় এবং অবশিষ্ট ছুই অংশ দুই মতওল্িকে দেওয়া হয়। তাহ।ভে এক 
মন্ওলির জিম্মায় এম।ম্বাটী ও তন্নিকটবণ্ঠি বিদ্যালয় থাকে । অপর মতগ্লি এ গকল 

জমিদারীর .তত্বাবধারকতা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতি ১০০০ টাকা করিয়। 

মেহনত আ'ন। পাইতেন অর্থাৎ এ বেতন জ্কাইণ্ট মাজিস্মেট ও ডেপুটি কালেক্টরের তুল্য । 
কিন্তু এ বেতনেতেও এ মতওললি তৃপ্ত হন নাই। ঠসয়দপুর পরগণ। যে মতওল্লির জিম্মায় 
ছিল তাহার কাধ্যে গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস ন। হওয়াতে তাহাকে এ কর্মহইতে বিদর 

করিয়া এ জমিদারী ৬।৭ বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পওনিদারের 

নিকটে পওনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন । গবর্ণমেণ্ট এই টাকা কোম্পানির ক।গজে ন্থুপ্ত 

করিলেন এবং যশেহরের কালেক্টর সাহেবকে পঞ্ুনিদারেরদের স্থানে এ জমিদারার 

রাজন্ব আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন ।""" 

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 

সম্প্রতি বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর শ্রীমূত পারি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহাদার্থ 

২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। 

(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 

কলিকাতাস্থ এভদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার ।-কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 

দরিপ্রব্যক্তিরদের উপকারার্৫থ ষে এক সবকমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে 
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পুরাতন গির্জাঘরে তীাহারদের যে বৈঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়ের 
উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় বাবুকল শ্রীযুত 

রপময় দত্ত ও ঞ্রীুত বিশ্বনাথ মতিল।ল ও শ্রাযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত গোপীনাথ 

সেন ও শ্রীগুভ রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীমুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলি ও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ। 

অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্ত এক বৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুর উপস্থিত হইয়া 
কর্মে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শমুত রষ্টমঞ্জি কওয়াসজী ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় 
ও প্রীমূত কাপাচটাদ বস্থ ৪ শ্রিমুত'রামকমল নেন ও শ্রাযুত মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত 
গোপাললাল ঠাকুব ও শ্রীযৃত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্বন্থদ্ধ ষোল 
জন মহাশয়। 

পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাঞ্চুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা! নগর 

দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্েশীয় ষোল জন কমিটি মহাশয়েরদের আর চারি জন 

বদ্ধিত হইয়। প্রত্যেক পলীর তর্াবধারণার্থ ছুইং জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং এ 
প্রস্তাব সফলহওনাথ এইক্ষণে তাহার সকপ নিয়ম হইতেছে। 

অপর ইপ্ডিয়া গেঞ্জেটের দ্বার অবগমে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি 

দিপ্তিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বার! নৃূনাধিক এতদ্দেশীয্প ছুই শত দরিদ্র লোক জীবিকা 
পাইতেছে। এ সমাজে এতদেশীয় অনেক ধনবান্ মহাশয়ের টাদার দ্বারা ধন 

বিতরণ করিয়াছেন এবং আরে। অনেক শিশ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের এ সমাজের পৌঁষ্টিকত। 

করিতে স্বীকৃত হঠয়।ছেন। 

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যষ্ঠ ১২৪০) 

দিগ্রিক্ত : চারিটাবল সোসৈটি।--কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের 
উপকারাথ নিয়ম প্রস্তত করিতে যে কমিট নিযুক্ত হইয়াছিলেন ত্বাহারদের কার্যের বিষয় 

কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাঁওয়। যামু নাই কিন্তু এ সোপৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বার। 

অবগত হওয়া! গেল যে এতদেশীয় মহাশয়ের সংগ্রতি চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্বার। 

আরে। অবগত হওয়। গেল ঘে গত আশপ্রিল মাসে এতদোশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় 

তাহারদের সংখ্যা ১৫৭। 

বাধিক স্বাক্ষরকারি। টাকা 

বাবু রষ্টমজি কওয়াসজি। ৮০, ২০৪ 

বাবু গ্রসন্নকুমার ঠাকুর । ০** ১৪৩ 

বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। *** তুর 

বাবু রামকমল সেন । টি ৫ 
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দানকর্তা। টাকা 

বাবু মথুরানাথ মল্লিক । *** ১০০ 
বাবু শ্তামলাল ঠাকুর । *** ১০০ 

বাবু গোপাললাল ঠাকুর । *** ১০০ 
বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। ৯০৪ বন 

বাবু মতিলাল শীল। ৪ ঠা 

বাবু কালীকিস্কর পালিত ১. ৯০ ও 
বাবু রসময় দত্ত। ** ৫০ 

বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। *** ৫৩ 

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ১৩ আশ্বিন ১২৪০) 

কিয়ঘকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দীনছুঃখি লোকেরদের ছুঃখ 
নিবারণার্থ দিস্্ি্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে 

ইত্ডিয়া৷ গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রা্দিআান্ধে বছ সংখ্যক 
মুদ্র। বায় করিয়া থাকেন তাহ ন। করিয়া দিস্তিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা এ মুদ্রামকল 
প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আামর। আশয় করি । এইক্ষণে 

শুনিয়া আমর] পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সংপরামর্শের 

অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাহার জনকের [রাম্মণি ঠাকুরের ] ৬পদ 

প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রান্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়! ২০০০ টাক। এ সোসৈটিতে উক্ত কার্ধা ৭ 
প্রদান করিয়াছেন । 

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২* আশ্বিন ১২৪০ ) 

কলিকাতায় দিস্তিক্ত চারিটবল সোসৈটি ।-_সর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ 

কএক বংসরাবধি কলিকাতায় দিস্ত্িক্ত চারিটাবল সৌসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহ! গ্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন। 

এ দোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিভ সহকারি 

পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন । 

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবের৷ নিযুক্ত কলিকাতার শ্রুযুত লা বিশোপ 
সাহেব ও স্থপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি প্রীযুত সাহেবের ও সুপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ 

সাহেবের! ও নানাপল্লীয় কমিটির অস্তঃপাতি লোকের । এবং যে মহাশয়ের বর্ষে এ 

সোসৈটিতে ১০* টাক! করিয়! প্রদান করেন তাহারা । 
যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এইং। প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন 

২--২৯ 
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সাহেবের ও ৮প্রাপ্ধ বারাটো৷ সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত চার্শস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার 

উপস্বত্ব এবং গবর্ণমেণ্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জাঘরে গির্জা হওনোত্তর 

প্রাপ্ত মুদ্র/ এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীয়ুত লার্ড উলিয়ম 

বেন্টীঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০* টাক। ও শ্রীযুত পর চার্লস মেটকাপ সাহেব বার্ষিক ১০০০ টাকা 

এদান করেন 

গত ঝংসরে অথাৎ ১৯৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা এ সেসৈটির দ্বারা বিলি হয় এ 

টাক। গ্রায় তাবৎ অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ পর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ 

হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমীন উপকার প্রাঞ্চ হন। 

শ্রযুক্ত সর এডবা্ড রৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির লভাপতি। গত আপ্রিল 

মাসে এ সাধারণ কমিটি এই নিদ্ধাধ্য করিলেন ঘে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র 

লোকেরদিগকে মুশাহের৷ দেওয়। ঝ। উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির 

অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত 

কাপ্তান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাঁচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন 

এতদ্দেশীয় মহাশয়ের। কমিটির অন্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্স সাহেব সেক্রেটরী 

ও এ্রাধুত মরিসাহেব খাক্জাঞ্ধী হইলেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ 

অতিবর্ধান/তা পূর্বক এ চাদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরস! হয় যে 

তাহারদের এই অতিগ্রশংস্য কাধ্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈষি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও 

তদমুগামী হইবেন। এই টাধার অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খঝ ও অতিজীর্ণ বৃদ্ধ 
ব্যক্তিরদের উপকার হয়। 

লিখিতপ্রকার দরিদ্র ব/ঞ্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই 

প্রস্তুত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার না হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়। 

অিন্ক্্রূপে বিবেচন। কর। যাইতেছে এবং অভিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহারে! 

উপকার কর যায় না। উপকারপ্রাপণাথ ধত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণার্থ 

কমিটি বুধবারাস্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত 

হন। এ কমিটির দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহেরা 
নিযুক্ত হইঘাছে। ্ 

এ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুগ্বক প্রকাশ কর! যাইতেছে । 
যোয়ান মর্দব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু বিশেষ২ গতিকে তাহারদের 

দরখান্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে । 

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপকৃত হইবে না এবং যদাপি কোন বৃত্তিভোগিব্যক্কি কমিটির 
স্থানে টাক! লইয়া অন্তর ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দহুইতে উঠান যাইবে 
মেহেতৃক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হুইবে। 
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এতদ্দেশীয় কুষ্টরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এদেশীয় কোন কুষ্টিব্যক্তি 
গমন করিতে অস্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে ন1। এই কমিটির কার্যের 

এলাকার যে সীমা নির্দি হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং 
যেব্যক্তি মুশাহের। পাইবে সে যদি এ সীমার বাহিরে বাস করে তবে এঁ এলাকার 
সীমার মধ্যে না আসাপর্য্স্ত তাহার মুশাহের। বন্ধ হইবে। 

এই কমিটির অস্তঃপাঁতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র কাহারে! উপকার করিতে পারিবেন 
না কিন্তু দরখাম্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে 

তাহাতে এ অর্থিরদিগকে যাহা দেয় তাহ! নির্ণয় করা যাইবে। 
মুশাহের! দেওনের এই রীতি স্থির হইল। 
যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের 

মুহুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আমুর বিবরণাি সংক্ষেপে লিখিয়৷ তৎপল্লীর 
তত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি এ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া এ ফদ্দের 

উপরে আপন নাম সহী করি! এঁ পল্লীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি 
তদ্দিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপে।ট পাঠাইবেন এবং এ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের ছুই দিন 

পূর্বে সেক্রেটরীসাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং এ বৈঠকে এ ভিক্ষুক ব্যক্তির 
উপস্থিত হইতে হইবে । 

সোনৈটির অন্তঃপাতি যে২ মহাশয়ের! নানা পল্লীর অনুসন্ধান করেন তাহারদের 
নাম এই২। 

শ্রাধুত বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর। গ্রাধুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । শ্রীধুত বাবু বিশ্বনাথ 

মতিলাল। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রীযূত বাবু রসময় দত্ত। শ্রীযুত বাবু 
রাধানাথ মিত্র। শ্রযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ । শ্রযুত 

বাবু রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত বাবু কালার্টাদ বস্থ। শ্রীযূত বাবু শ্তামলাল ঠাকুর । 

শ্রীযূত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযৃত বাবু লক্্মীনারায়ণ দত্ত। শ্রীযূত বাবু গোপাললাল 
ঠাকুর। শ্রীযৃত বাবু হরলাল মৃত্র। শ্ীযৃত বাবু হরচন্ত্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু 

রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রাম্ধন ঘোষ । শ্রীঘুত বাবু রামপ্রসাদ দাস। শ্রীযুত বাবু 

কমোহন চন্ত্র। শ্রীতুত বাবু শ্টামচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বীাড়ুয্যে। শ্রীযূত 

বাবু কাশীনাথ মঙ্লিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাগ শীল। শ্রীযুত বাবু লক্মীনারায়ণ মুখুষ্যে। 

শ্রযৃত বাবু গ্রকষ্ণ সিংহ। শ্রীযূত বাবু অভয়াচরণ বন্থ। শ্রীযুত বাবু-্রনাথ মুখুয্ে। 

শ্রীযৃত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র! শ্রীধুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযূত বাবু রাধামাধব 

বাড়ুয্যে। শ্রীদূত বাবু কাশীনাথ বস্থ। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র । 

কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত । এবং প্রত্যেক পল্লীনিবাসি সোসৈটির 

অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের ডিন জন করিয়া ততৎপল্পীর তন্বাবধারপকার্ধযার্থে নিধুক্ত আছ্েন। 



২২৮ সঃক্বাদ পত্রে সেক্াবেলশ্ কথা 

সরকুযুলর রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্ববদিগে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় 
স্থাপিত হহয়। শ্রীযুত জক্সন সাহেবের কতৃত্বাধীন অছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 

এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে । দয়াপান্র কুষ্ঠরোগি সকল 

সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকে স্বাস্থাজনক যথোচিত 

আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়৷ যায় এবং যাহাতে তাহার! নিষ্ণকে বাস করে এমত উদ্যোগ 

নিয়ত হইতেছে। নান। জাতীয়ের৷ ভিন্ন২ কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিষুক্ত 

স্ষধদ্দায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহারা শ্থচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে । 

এবং তাহারদের পরিবারেরও এ চিকিৎসালয়ে থাকিতে অন্ুমতি আছে তাহারাও 

আহারাদিপ্রপ্ত হয় এবং তাহার। লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্তু পোষণ এবং সত ও 

রজ্জগ্রভৃতি প্রস্ততকরণক্ষপ যে কোন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সছুপায় 
থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে এ অভাগ!। ব্যক্তিদের কেবল অত্যল্প লোক এ 

চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্ত কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির 
কমিটির সাহেবের এ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহা! 

দূরকরণার্থ কোন উপায়ের ক্রি করেন নই তাহার! রাস্তায়২ ভিক্ষা! করিয়া বেড়ানও 
শ্রেয় জ্ঞান করে। এই অতিত্বণ্য কুষ্টরোগির! বাজারে ২ ভ্রমণ করাঁতে যে অতিকুৎ্সিত দৃষ্ট 
হয় তাহ! লিখন অনাবশ্তক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহার দের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তত 

হইয়াছে এবং এ আয়ে তাহারদের আবশ্তকমত সকলই দে ওয়া যায় ইহা! সর্বসাধারণ লোক 

অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়! করিবেন ন|। 

আমরা পরমাহলাদপূর্বক এইক্ষণে লিখিতেছি যে শ্রীমতী লেভী উলিয়ম বেন্টাঙ্ক 

দিশ্সিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহ। প্রদান করেন তদ্দতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও 

মুসলমানেরদিগকে,মাসিক মুশাহের। দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুষী আছে। 

সদ্গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্বাপেক্ষা! উত্তম স্থশোভক পুম্প অতএব দীন ছুঃখি 
লোকেরদের বিষয় আমর। যেন কখন বিস্মৃত না হই ।-_পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত। 

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 

দিস্সিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।__-এই বন্কমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ 

দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎসাহায্যার্থ সাধারণ 
লোকের প্রতি এ সমাজস্থেরদের পুনর্ববার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে । শুনি অত্যস্তাপ্যায়িত 
হইলাম ঘষে বিলক্ষণরূপেই তীহারদের সাহায্য হইয়াছে । ৪৬০ টাক! অদ্যপর্য্স্ত প্রদত্ত 

হইয়াছে এবং বাধিক ৯১৬ টাকা! এবং মাসিক ৪৪ টাকা করিয়া! প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। 
স্বাক্ষরকারিরদের মধ শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টীষ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে 



সমাজ ২২৯ 

. ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্য নীচে লিখিত নামসকল 
দৃষ্ট হইল। 

» বাবু বিশ্বস্তর সেন * ২০০ 

-- রামকৃষ্ণ মিত্র *** ৫৩ 

-_ দ্বারকানাথ ঠাকুর '** ১০০ 
-- মদনমোহন আট্য *** ১০০ 

- রামকমল সেন "তত ৫০ 

-_ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ” ৫ 

-- রমানাথ ঠাকুর -** ৫০ 
- গোবিন্দচন্ত্র ধর ৭ ৫০ 
_- মাধব দত্ব '-" ৩২ 

-_- কালীশঙ্কর পালিত **" ২৫ 
-- হরিশ্চন্ত্র বন্ধ রা ২৫ 

(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩) 

দিশ্বিক্ত চারিটেবল সোসৈটি ।-শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের পত্রদ্ধারা অবগত 
হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযুত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও 
আবেদন পত্র প্রস্ততকরিতে উপযুক্ত খরচবাদদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা 
অধিকাংশ স্থাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্তিস্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান কর! 
যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা 
জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্ধিষযয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব 
হইতেছে ইহার প্ররুত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না। 

(১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪) 

কলিকাতার অগ্নি নিবারণ।--সংগ্রতিকার অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ 

উদ্যোগকরণ বিষয়ে দিস্বিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ 

বিবেচনাকরণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টৌনহালে এ সোসৈটির বিশেষ 

বৈঠক হইয়৷ যে কাধ্য হয় তদ্দিবরণ |". 
অনস্তর ৪ তারিখের বৈঠকে সোসৈটির এতদেশীয় মহাশয়ের! নীচে লিখিত যে 

পরামর্শ স্থির করিলেন তাহা কমিটি বিবেচন। করিতে লাগিলেন। 

কলিকাতা! ৪ মে ১৮৩৭। 

সংগ্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভকন্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি 

নিকটে ছিলাম তৎ্প্রযুক্ত যাহা দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি। 



ও ঙল্বাদ পাত্রে সেকান্লেক্র ক্রথা 

বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্সি হনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে এ স্থলে জলের অত্যান্তাভাব 
ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তন্বারা কোন ফল হইল না 

নিকটে প্রায় পুর্ষরিণীমাত্র ছিল না তৎ্প্রযুক্ত নির্বাণার্থ কোন উপায়, না হওয়াতে অগ্নি 
অবাধে চলিয়া অতিবেগে সন্মুখবর্তি যে খড়ুয়াঘর বা অট্টালিকা পাইল সকলই ভম্ম 
করিল। 

আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেন্টকে কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত 
যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্পমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুষ্করিণী খননের উপায় হইয়াছে 
এমত উপায় পরে আর হইবে ন। এইক্ষণে বাহির রান্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের 

অন্ত কোন স্থানে দেখ! যায় না অতএব আমার পরামর্শ এ রাস্তার ধারে স্থানে অবিলম্বেই 
কএক বৃহৎ পুক্তরিণী খনন করা যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্বৎস্থানে নৃতন খড়ুয়া 
ঘরকরণের পূর্ব অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে। 

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতদিষয়ে 

গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গী কার করিতেছি গবর্ণমেপ্ট যদ্যপি 

নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজবায়ে বৈঠকথানা মৃজাপুর 

মাণিকতলা এই সকল স্থানের মধ্যে২ চারিট। বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়৷ দ্রিব এবং আমি 
নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্তান্ত ধনাঢ্য মহাশয়েরীও তত্বল্য ব্যয়ে পুক্ষরিণী খনন করিতে 

প্রস্তুত আছেন । 
এই সুযোগে এইক্ষণে টৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্রিতে যাহারদের ঘরঘ্বার 

পড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎ্পরোনান্তি ক্লেশ হইতেছে । এই বেচারারদের মধ্যে 
অনেকেরই সর্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্ততকরণের কোন যোত্র নাই তাহার! অনাহারেই মরিতেছে 
যদ্যপি গবর্ণমেণটে এপধ্যস্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি 

তাহারদিগকে অবস্থাই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্ববমাধারণ লৌকেরই এই বিষয়ে উপকার করা৷ 
উচিত। আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকই 

প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি 

নিযুক্ত হন এবং ত্রাহারদের নিকটে যাহার! ছুরবস্থ হুইম্বা উপকার প্রার্থনা করে 
তাহারদের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়। প্রকৃত দায়গ্রন্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত 
দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবতাথ্য বিষয় ধাহারা জাত আছেন 

এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের স্থপরিপ্টেণ্ডে সাহেবও এঁ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন। 
গবর্ণমেণ্টকে অতিশক্তর্পপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর 

কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি 

কেহ বোধ করেন যে খড়ুয্া ঘরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র 

বিশেষতঃ এইক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক 
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. তাবৎ খড়ুয়। ঘর পুঁড়িয়। যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্রিমুল্য হইয়াছে । গড়ে অনুমান 

করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে হচ্দমুদ্দা দেড় বা ছুই টাক! অধিক লাগিতে পারে । 
কেহ২ কহেন যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তত্প্রযুক্ত পীড়া জন্নে 
কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোস্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন 
অগ্নিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই। 

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি 

বা অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই 
এঁক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অতিশীত্র কোন উপকার না করিলেই 

নয়।--রষ্ঈমজী কওয়াসজী | 

দিস্তিক্ত চারিটাবল মোসৈটির এতদদেশীয় মেস্বর আমর। এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি থে 

এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহার। দরমার বেড়ার খড়ুয়া ঘরে বান করে তাহার| তাহা 

খাপরেল ঘর অপেক্ষ! অধিক ভাল বোধ করে না কিন্ত খড়ুয়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব 

তাহারদের যোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহা করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ 

লাগে বা অন্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহার! কিঞ্চিৎ সাহাা প্রাপ্ত হয় 
তবে অবশ্যই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে ঘাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে 
তাহার প্রায়ই মেটিয় দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিয়া থাকে । 

শ্রযৃত মখুরানাথ মল্লিক। শ্রীযুত কালার্টাদ বস্থু। শ্রযুত রাধানাথ মিত্র। 

শ্রীযূত রষ্টমজী কওয়াসজী | শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর । শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রযৃত প্রসঙ্নকুমার ঠাকুর । ্রীযুত রাজচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুত লঙ্গীনারায়ণ 

মুখোপাধ্যায় । 

বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থদানবিবরণ নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে । 

শ্রীযৃত আনরবল সর এডবার্ড রয়ন '** ৫০ 

্যুত ডি মাকফার্সন ,** ২০৪ 

শ্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র *৯* ১০৩ 

শ্রীযূত অনরবল সর বি এচ মালকিন ** ৫০০ 

শ্ীযৃত আর ডি মাঙ্গলস রা হন 

প্রীধৃত এচ উয়াপ্টর্দ ৮১, ১০৩ 

শ্রীযৃত এফ জে হলিডে ৮০ ১০৪ 

শযুত কাধ্ান জি বিণ্ট 
১০৯ ১৩৩ 

শ্রীযৃত সি টকর 
৩৩ ১৩৩ 

জীযুত-বারু দ্বারকানাথ ঠাকুর ০০১ ৫০৩ 
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শ্রীযুূত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসঞ্জী *** ১০০৪ 

শ্রযুত বাবু গ্রসন্নকুমার ঠাকুর রঃ হি 

শ্রযূত বাবু রষ্টমজী কাওয়ালজীর এক বন্ধু *** ১০০০ 
শ্রীযূত জে ডবলিউ আলেকজান্দর ৯৯, হত 

শ্রীযূত এ ডবস **, ১০০ 

শ্রীযূত বাবু গোপাললা'ল ঠাকুর ৮০ ২০০ 

শ্রীূত বাবু রাজচন্দ্র মুখুষ্যে ' ৮০০ ১০০ 

শ্রযূত বাবু রাঁধাকান্ত মিত্র রর ২৫ 

শ্রীযুত বাবু লক্মীকান্ত মুখুষ্যে ৮০ ৫০ 

সর্বন্দ্ধ ৫,০৭৫ 

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪) 

এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্বব বদান্ততা ।--গত সোমবারের ইঙ্জলিসমেন 
সম্থাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিক্সিক্ত চারিটেবল 

সোসৈটিকে লক্ষ টাক! প্রদান করিয়াছেন। এ টাকার স্থদের দ্বারা বুতর দীনহীন 
ব্যক্তিরদের আহার নির্বাহ হয় এতদর্থ এ টাক! সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্থরূপ ভূমির দ্বারা 

দত্ত হইয়াছে । এই টাকা স্বতন্ত্র জম! থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফগ্তনামে বিখ্যাত হইবে 
যেহেতুক এইরূপ যে মহান্ৃভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাহার নাম এ মহাদানের 
সঙ্গে চিরম্মরণীয় হইবে । 

( ১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫) 

আমর! শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কীঙ্গালির 

গ্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল স্থসাইটিতে যে মুদ্রা তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত 

করণে প্রবর্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিটা কমিটি করিয়া এ সভার 

অধ্যক্ষের এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন এ সভা৷ শুভ করণ অন্ত 
মেস্বরেরা কিঞিৎ মুন্্া দিয়া সাহায্য করিবেন এ কমিটির এতাদৃশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয় 
অংশে তলব এ দীন ব্যজিদিগের বাটিয়। দিবেন পূর্বে যাদৃশ. গরিবের ছুঃখ প্রাপ্ত হইত 
তদপেক্ষা। ইদানী কেবল ন্যানতা হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সন্ষিধানে এ তলব 
প্রাপ্ত হইবেন এ অধ্যক্ষের সকলেই বিভাগকূপে ক্রেশ স্বীকার করিবেন তজ্জন্ত আমর! 

তাহারধিগকে প্রশংস। করি কিন্তু ইহাতে এ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে 

অপর এতদ্বেশীয় লৌকের৷ এতৎ বিষয় আন্গকৃল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যৎ্কিঞিৎ 
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দিবেন তাহা তাহার! স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরস্ত স্বহস্তে দানকরণে সু তরাং প্রবৃত্তি 
হইবেক আমর! এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কুগী ব্যক্তিদিগেব 
বাস নিমিত্ত মবজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং রোম্তমজি কায়াসঞ্জে & নিমিত্ত 
খোলার ঘর নিম্মাণ করণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন এঁ সভা! অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্প্ 
সাহস করি যে দীন দরিপ্রকে অক্পনান করিলে ধণ্ম হয় এতৎ বিবেচন। পূর্বক দেশস্থ লোকের। 
অর্থদ(ন করতঃ আল্ুকৃল্য করিবেন । এ রোগী দীন ব্যক্তিরা অর্থাভাবে তাচ্ছল্যবূপে মুতের 

ম্যায় রহিয়াছে এ অতি লজ্জাকর ।-_্ঞানানেষণ। 

(২৬ নবেশ্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

কটকে ছুঃখি লোকেরদের উপকার ।--সংপ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে 
ধাহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাহারদের উপকারার্থ চাদর টাক। রাখিতে শ্রাখুত মাকিণ্টস 

কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমর! অন্থমান করি অদ/পর্য৭ শানাধক যোঁপ এত 
টাকার চাদা স্বাক্ষর হইয়াছে । স্বাক্ষরকারিরদের নাম নীচে লেখ! থাইতেছে। 

প্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । রঃ 82 

শ্রযূত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। ৮০ ৪ 

শাযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । ১" ১০০ 

শীযুত বাবু ্রাধাপ্রপাদ রায়। **" ০ 

শীযুত জেলি টয়া সাহেব। ৮, ঠা 

স্রযুত জন ষ্ট্ম সাহেব । ** ১০০ 

শ্রীযূত ডবলিউ মাদাম সাহেব । ০ ৫০ 

শ্যুত আর সি জিন্কিন্স সাহেব । * ২০ 

প্রযূত এ টকর সাহেব । রা ছূ 

প্রীযূত রষ্টমজি কওয়াসজি | রঃ এ 

শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরা । *** ২০০ 

শ্রযুত বাবু কালার্টাদ বস্থু। ০৮৪ ১০ 

শ্রধুত টর্টন সাহেব। ৪৮০ ১৪৪ 

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহাদ্ণণ ১২৩৮ ) 

কটকের ঝটকায় ক্ষতি ।--.*গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত এতদ্দেখীয় 

স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নৃতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিখেষতঃ। 

২-_-৩০ 



২৩১ সংক্সদ পত্রে সেকাল কথা 

শ্রাযূত রাধামাধব বন্দ্য * ১০১ 

শ্ীধৃত বিশ্বনাথ মতিলাল। ০৪, ১০৩ 

শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত। ১০ 

শ্যুত হরচন্দ্র লাহিড়ি। ৯০ 5 

শ্ীযুত কানাইলাল ঠাকুর ; হী ১৪০ 

শ্রযুত বাবু গোপীচন্ত্র শীল । ৪৩৪ ১৩ 

প্রযুত দক্ষিণানন্দ মুখ । ০৯ ৫০ 

(৩ মাচ্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪) 

পশ্চিম দেশীয় দুভিক্ষের প্রতিকার ।--সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুভিক্ষ হইয়াছে 

তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্ছে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষত: 
অপরাহ্ন পীচ ঘণ্ট1 সময়ে ১৫০ জনেরো৷ অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও 

এতদেশীয় বহুতর মন্তরান্ত ধনি মহাশয়ের! সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ 

সাহেব সভাপতি হন।**শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর***কহিলেন যে আমার এক জন 

মিত্র শ্রীযূত বাবু নীলমণি দেব এ কষ্টের সম্বাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ 
৫০০ টাক। গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা 

করিয়া যান যে এ ক্লেশোপশমার্থ কলিক।তার মধ্যে ষ্দি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার 

খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়া! যাইবে ।***শ্রীযুত সর এডবার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি 
কওয়াসজির হবার! যে টা] হইয়াছিল তাহার এক ফর্দ দেখাইলেন। এ ফর্দে এই সকল 
ভারি টাকার সহী ছিল। 

গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদ্দিতরাম হিম্মত বাহাদুর ."* . ২০০০ 
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়ালজি ** ০৮ ১০৪০ 
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির পুত্র -" ** &০০ 
কান্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমজি '** ১৭৮৫৯ 
শ্রীযুত ওয়ালজি রষ্টমজি ও কলনজি *** **, ৫০০ 
মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস *". ১২৫০ 
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ৮, রর ১০০ 

(২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 

*"*পরমকারুণিক শ্রীলপ্রযুক্ত লার্ড বেপ্টীক্ক বাহাছুর যে এক “হিম্টু হাসপিতাল” 

পটলডাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি উপকারক কেনন! বিচক্ষণ ডাক্তর 
নিযুক্ত ও গুণকারি উঁধধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে 

গীড়া। ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষ। হইবেক 1." 
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(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪*। : ১১ ফাল্গুন ১২৪৬) 

শ্রযুত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুত্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডক্তর ওসাগ্নসী সাহেবের অধীনে 
গর্ভিণী সীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় 
আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে । 

পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ যে স্থুলাকায় এবং অতি মানা জমীদারেরা পিত্রাদি শ্রাছে 
এবং বিবাহার্দি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়। থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের ছুরবস্থার 

নানতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা! দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির 

দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জন মগ্ডুলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগা হইয়াছে । অনেক 
বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা! স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিম়ৎকাল হইল উক্ত 
বাবুজী বিধবাদ্দিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদ্দিগের অনথক 
অভিমানছ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সংকশ্ম অতিশয় 
প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমর! প্রত্যয় করি যে বিধবা গর্ভিণী স্ত্রীগণের 
মহোপকার এবং তত্তিন স্্ীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে । বাবুজী বিলক্ষণ অবগত 
আছেন যে হিন্দু স্্রীগণেরা বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহ।র কুটুম্বাদির অতি অপমান 

হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা! বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। 

( ৫ মার্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাস্ধন ১২৪২) 

্ররামপুরের হাসপিটালের টাদা।-_শ্রীরামপুরের চিকিৎসালয় স্থাপনেতে ষে 

মহাশয়ের? অর্থ প্রদান করিয়াছেন তীহারদের নাম পশ্চার্লিখিত মতে আমরা অত্যাহলাদ- 

পূর্বক প্রকাশ করিতেছি । এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদের অত্যন্ত বদান্ততা৷ দেখিয়া 

পরমসস্তোষ 'জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে টাদাতে ধাহার! স্বাক্ষর করেন নাই 

তাহারাও এ আদরশদৃষ্ে স্বাক্ষর করিবেন । 
স্বাক্ষরকারিরদের নাম দাতা বাধিক মাসিক 

শররামপুরের গবর্ণমেপ্ট ৫০০ 

ভাক্তর মাস্ট মেন ৫৩ € 

জে সিমাস্যমেন 
৫৩ 

বাবু প্রাণরুষ্ণ রায় ৫০ ২৪ 

বাবু পেয়ারিমোহন রায় ৫৩ ২৪ 

শ্মতী শ্ঠামাস্ন্দরী দেবী ৫৯ ২৪ 

বাবু গৌরমোহন গোত্বামী ১৫০ ৫০ 



টি সংবাদ পত্রে সেকা।তেন্র কথা 

স্বাক্ষরকারিরদের নাম দাত। বাধিক মাসিক 

বাবু গুরুপ্রসাদ বস্থ ৫০৩ ২৪ 

বাবু গুরুদাস দে ১২ 

বাবু রঘুরাম গোস্বামী ১.২ বা ৩ বৎসরের 

নিমিত্ত বিন। ভাড়ায় এক বাটা দিয়াছেন 

বাবু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যার ১২ 

বাবু পাতার রায় ১২ 

বাবু আনন্দচন্ত্র রায় ১৬ 

শ্রমতী আনা মেসস 

বাবু বিশ্বস্তর দত্ত ও 

জগমোহন দত্ত ্ 
বাবু তারকনাথ চৌধুরী ১২ 

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ১৬ ্ 

বাবু রাজরুষ দে ২০০ ৩৬ 
(২০ জন ১৮৩৫ । ৭ আষাঢ় ১২৪২) 

জররেগের চিকিৎ্সালায় ।-_এতদ্দেশীয় ঘে ভূরি২ জরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা- 
তাবে মার! পড়িতেছে তাহারদের উপকাার্থ কলিকাতা দেশীয় লোকেরদের মধ্যবস্তি 
কোন এক স্থানে জররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে 
তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়ের অবশ্থ সাহায্য করিবেন। 
এতদেশের মধো যে নকল রোগে লোক মার! পড়ে তন্মধো জররোগেই অধিক |, 

২ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা! হইল। 
ততসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত ম্মিখ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপত্র প্রস্তত কবিয়া- 
ছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের 

আধিক্য প্রযুক্ত এবং রোগের উপশম পায়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন 
করা অত্যাবশ্তক। কলিকাতার নক্শা অবলোকন করিয়া বিবেচন। করা গেল কলিকাতার 
নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়৷ এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
অট্রালিক! ও খড়ুগ্নী ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরনহাটার 
ওঁষধালয়ব।তিরেকে রোগোপশমের অন্ত কোন উপায় নাই এবং এঁ ওঁধধালয়ও মধ্যবস্তি 
স্থানে নহে য্দাপিও তাহ! মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বার! 

গুধধ যোগান কঠিন । 
এই বিষয়ের নিমিত্ত হে টাকার আবশ্তক আছে তাহাতে শ্রীযূত স্মিথ সাহেব 

কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে 
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২২৯/৯ উদ্ধৃত্ত থাকে । এবং কুষ্ঠটরোগের চিকিৎসালয় রহিত, করিতে কল্প আছে তাহা 

হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাকা! সর্বন্থদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বত্ব থাকিবে । এবং এই 

প্রস্তাবিত জ্ররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ এ টাকা হইলে চলিতে পারে 

কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিকা নির্্াণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্ঠক। 

তৎ্পরে শ্রীুত ন্মিথ সাহেব লেখেন ন্বদেশীয় সহত্র২ ছুঃখি বাক্তিরদের স্বাস্থ্য ও 

উপকারনিমিত্ত এই ম্হাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়ের কদাচ শৈথিল্য 

করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই 

চিকিৎসালয়ে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় 

ও শ্যুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়ের অতিবদান্যতাপূর্বক যে টাক! প্রদান 

করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্াপারেতে যে 

মহোপকার সম্ভাবনা! এবং মন্থষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাত। ও 

মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই এক্য হইয়া সাহাষ্য 

করিবেন কাহারো টৈথিলা হইবে এমত বোধ হয় না। 

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রন্তাব হওনেতে উপকার জন্সিবে 

এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি। 

প্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচন। যে কলিকাতা৷ শহরে 

দেশীয়লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যব্তিস্থানে জরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত 

উচিত। 

দ্বিতীয় । নেটিব হাসপাতাল যে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধা 

চিকিৎসার দ্বারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের 

সঙ্গে বিলক্ষণ এঁক্য আভে। 

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎ্সালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাও! যাইতেছে তাহাতে 

চলিত ব্যাপারের খরচসকপ যোগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রুয় ও 

অট্টালিক! নির্াণোপযুক্ত টাক৷ হয় না। 

চতুর্থ। অতএব এই অবস্থাতে সর্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত। 

পঞ্চম। এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তত হইয়া ইন্জলপ্তীয় ও 

এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা! কলিকাতা শহরে ও মফ্সলে প্রত্যেক 

নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়। 

বষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফণ করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা 

সবকমিটিত্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল 

হয় তাহ! হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং এ অধ্যক্ষের পরে বিহিত 

বিবেচনাপূর্বক আজ দিবেন বিশেষতঃ । 



টি সংন্বাদ পত্রে সেক্াভেলক্র ক্রথা 

সর এডবার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পিগ্রাণ্ট 

সাহেব সভাপতি মি ডবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু 

রাধাকাস্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন। 

সপ্তম। অদ্যকার কার্ধযসকল গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়। 

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ঘষে গত বুহম্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় 

তাহাতে অনেক ইউরোগীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়ের উপস্থিত ছিলেন । এবং তাহাতে 

এঁনৃতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের৷ একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 

করিলেন । 

(২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১০ আবণ ১২৪২ ) 

বদ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা ।-_বাঙ্গাঙ্গ হরকর! পত্রের দ্বারা অবগত 

হওয়া গেল যে সংগ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জররোগের যে নৃতন চিকিৎসালয় 

স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বর্দমানের শ্রীযুক্ত মহারাজ! দশ সহশ্র মুদ্রা প্রদান 

করিয়াছেন । 

(১৫ আগ ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২ ) 

আমরা হরকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্ধমানের 

শ্রীযুত যুবরাজ জ্বরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহত্র বিতরণ করিয়াছেন কিন্ত 

এইক্ষণে খেদিত হইয়া! প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত 
করেন নাই পরস্ আমর] তাহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন 

উপকারজনক বিষয়ে অবশ অধিক সহায়তা করিবেন । 

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম এঁ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহত্র 

[ ৭+০*০ ] টাক! প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ! করিয়াছেন ।*"" 

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৭ ভাজ ১২৪২) 

জ্ররোগের চিকিৎসালয় ।--টৌনহালে সংগ্রতি জররোগের চিকিৎসালয়ে সবক মিটি 
সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এড বার্ড রয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর 
জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্ত কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির 

অধ্যক্ষ প্রীযুত সি স্মিথ সাহেব চাদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল 
যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাক স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বর্ধমানের 
শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭*** টাকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫*** টাকা স্াক্ষর 

করিয়াছেন অতএব সর্বস্থহ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়্াছে।. অনুমান হয় যে প্রত্তাবিত 
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চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতদেশীয় প্রায় সর্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞিৎ 
ভ্রান্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবের। অশ্থমান করিয়াছেন যে শ্রীযূত ডাক্তর 
জাকৃসন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চগু সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে এ ভ্রাস্তি 

্রাস্তিই হইতে পারিবে যেহেতৃক তাহাতে গ্রমাণ হইয়াছে যে নেটিৰ হাসপাতাল অর্থাৎ 

এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালয়ের স্থানসন্কীর্ণতাপ্রযুক্ত প্রত্যহ শতং রগ্নব্যক্তি তথ! হইচ্ডে 
পরাঙমুখ হইয়া যাইতেছে । অতএব হুকুম হইল যে এতত্বিষয় জাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় 
ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরস। করি যে তাহাতে ধনাঢা মহাশয়ের 

জানিতে পারিবেন যে জররোগের নূতন চিকিৎসালয়েতে ধাহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক 
তাহারদের কোন ধর্মের কিআচারবিচারের ব্যাঘাত হইবে নাঁ। অতঃপরে তাহারা এই 

বিষয়ে মিথ্য/ ওজর ও কার্পণ্যর্ূপ আঘাতে এ মুকুলরদূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া 

না ফেলেন ।-_ইজগলিসমেন। 

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আধাঢ় ১২৪২) 

কুষ্ঠির চিকিৎসালয় ।__-নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষের জররোগির নৃতন চিকিৎসা- 
লয়ের বিষয়ে পৌঁষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়। দেওনের 
প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্ত এই অতিকর্ণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা! অত্যাবশ্যকবিষয়। 
অতএব গত সোমবারে দিস্সিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অস্থরাগ জননার্থ শ্রীযুূত বাবু 

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযৃত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত 

হইলেন । এ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০* টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় 
হইতেছে যে এত টাকা চীদার দ্বারা গ্রত্িমাসে উৎপন্ন কর! ভার হইবে। তথাপি এ 

মহাছুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতভ্ততঃ ভিঙ্ষার্থ ভ্রমণ না 

করে ইহা অবশ্য কর্তব্য। 

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

বাৰু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্ততা ।__ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ 

ঠাকুর শ্বাভাবিক মুক্তহত্ততা প্রযুক্ত কলিকাতার নৃতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে ছই সহন্র মুদ্রা 
প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপধ্যস্ত বার্ধিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। 

বাধিক পরীক্ষা সময়ে এ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রের! উত্তমরূপ পরীক্ষোস্ভীর্ণ হইবেন তাহারদিগকে 

এ :টাকা পারিতোধিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে । এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল 
জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্ান্ত ভাগ্যবস্ত ধনি মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। 
এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় এ বিদ্যালয়ে অনেক পুশুতক দান 
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করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবের! ত্বাহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার 

ক্রিয়াছেন। 

কথিত আছে এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বা! বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি এ 

টাকাতে মুদ্র। বা চিকিৎস! বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বাঁ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া! না! দিয়া নগদ পুরস্কার 

প্রধানার্ঘ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাক পারিতোধিক প্রদ্দানেতে যে ছাত্রেরদের 

অর্থাভাবে স্ব২ বিদ্যাধ্য়ন পরিত্যাগ করিয়া! অন্ত কোন ব্যবসায়ে গ্রবর্ত হওনের আবশ্যক 

হ£ত তাহার। এ পুরন্ক।রে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়। স্বচ্ছন্দ বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ 

থাকিতে পারিবেন। 

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাথ ১২৪৬) 

বাবু রামগোপাল ঘোষ ।_-অবগত হওয়! গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্ববকার একজন 

ছাত্র শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [ মেডিক্যাল কলেজে ] ৫*০ টাকা 

মূল্য এক প্রস্থ অস্ত প্রদান করিয়াছেন তাহা এ চিকিৎসালয়স্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে 

প্রদত্ত হইবে তত্প্রযুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপণাকাজ্জি ছাত্রেরদের মধ্যে অতিশীত্বর এক পরীক্ষা 
ল্লওয়! যাইবে 1--হরকর।, জানুয়ারি ২০ । 

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 

বাবু আশুতোষ দেব।_-কলিকাতাঁর বাহির রাস্তার ধারে অনেক দরিদ্র লোকের 

গৃহদাহ হইয়াছে এ সকল স্থানের স্বামী শ্রীষুত বাবু আশ্ততোষ দেব। আমর? 
অত্যন্তাহলাদপূর্ববক প্রকাশ কাঁরতেছি ঘে উক্ত বাবু এ সকল প্রজারদের ছয় মাসে 

খাঁজান। ক্ষম। করিয়। প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্ততকরণার্থ ৫ টাকা করিয়। দিয়াছেন । 

(১২ জ্কানুয়ারি ১৮৩৯ । ২৯ পৌষ ১২৪৫) 

সংপ্রতি ঈশ্বর নীলমণি পের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় 

তেমন অন্ত কোন বিষয়ে নয় তিনি তাহার সত্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অনিখ্যাতাপন্ন 

ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মলের জদ্য গবর্ণরমেণ্টকে থে 

সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি গ্রশংস। যোগ্য তাহার ষে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা 

আমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রধুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই 

কাধ্য মাত্র বলিয়া! সন্তষ্ট হই যখন আগ্রাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি 

অর্থ স্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা 

উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। 

তিনি প্রত্যাহ গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায়. এই মনস্থ করিয়া যাইতেন 
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যদি কোন রুগিকে বা দরিদ্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে 
আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু বৈদ্যও নিযুক্ত করিয়া দিতেন এ বাক্তির এই প্রকার 
প্রকাশিত গুণ ও কান্তি কি মনুম্য সকলে স্মরণ না করিলে অমনি শপ্ৰ হইবে ।__ 
জ্ঞানান্বেণ | 

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 

সম্প্রতি ষে নীলমণি দে লোকাস্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে এতদ্দেশীয 
সরকারী কর্শকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোধণার্থ পেনসিয়নের টাদাতে ১০১২॥* 

টাকা প্রদান করিয়াছেন । এ মহাশর নিজে আকৌন্টাণ্ট জেনরল আপীসে কেরাণিগিরি 

কশ্ম করিতেন । 

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জোষ্ঠ ১২৪৬) 

অতি কাত্তিমন্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃতা হওয়াতে এতদ্দেশীয় ও 

ইংলপ্ীয়দিগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমর! এক 
প্রামাণ্য পরি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করি কিন্তু বোধ কার যে সকলেই মনোযোগ পূর্বক 
তাহ। পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি যে তাহারাও তদস্থরূপ হউন। 

উক্ত বাবু সিক। ১৬ সাড়ে ষোল হাজার টাকার মূল্যের বাটা ঘর দীন হীন 
উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া! নিয়ম করিয়াছেন যে & বাটা দ্বয়ের দে উপস্থত্র তাহাকে থিটেরাল 

সোসাইটির অধ্যক্ষ [ 5507) ০£ 05 0965191 ] দ্বার। দীন হান দিগকে প্রদত্ত হইবে। 

আরে। নিয়ম করেন যে এ বিষয় উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিন্বা বিষয় 

করিয়৷ তাহারা কোম্পানির কাগজ করির়। আপনারদিগের হপ্তে রাখিবেন। এবং তাহার 

উপস্বত্ব পশ্চাদ্বত্বি লিখিত প্রকারে বায় হইবে । তাহার ঘণ্ধে এই এক মে শনাথ। দীন 

দ্িগকে প্রদানার্থ তৎ সভা ধ্যক্ষ হুত্তে কোং এক সহজ মুদ্রা দেএয়। যাইবে অপর দীন ভীন 

সহায় হীন বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস করণার্থ কোং এক সহন্র মুদ্র। প্রদত্ত হইবে । 

'আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গল্প প্রয়াগ কাশী শ্রীবৃন্ধাবন গীক্ষেত্র এই সকল 

গানে ছয় হাজার টাক। দিবেন এতদ্ঘিন্ন পঞ্চ সহম্্র মুদ্র। স্বীয় ভাধ্যার ব্যায় উদ্দেশে 

রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের মঙ্গলার্থ ্রবন্দাবনবামি দিগকে প্রদান করিবেন ।-- 

জ্ঞানান্বেষণ। 

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ১৮ মাঘ ১২৪৫) 

প্রাপ্ত বাবু নীলমণি দে ।-_বাবু নীপমণি দে জীবদ্শাতে অতি বদাল্যতাতে প্রসিশ্ধ 

ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্থাদপত্রত্বার। অবগত হইয়া আমরা পরমাহলাদিত হইলাম যে তিনি 

২৩১ 
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মুমূযুকালে বে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিন্ট্র্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যুন 

১৬ সহহ্র মুদ্র। গুদান করিয়াছেন । 

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২৭ মাঘ ১২৪৬) 

এদেশের হিতকারি লোককে পদবী দেওন।-_মনুষ্তে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন 
সত্ পথেই ধায় ইহ! বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্তব্য 
যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকের বিষ্ঞাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা 

বুঝিয়্াও তদ্ধরান্রমারে কর্ম করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত হইতে সঙ্কোচ 

আছেন কিন্ত ইঙ্গরাজ মহান্ুভব যাহার। আমারদিগের দেশীক্ম লোকের বিগ্যার পর্ণ তার 
অভাব ভাল জানিয়াছেন তাহারা স্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদ্িগের নিমিত্ত অনেক ব্যয় 
করিতেছেন তদ্দার| দেশে বিগ্য! বাবসায় কতেক সচণ হইয়াছে কিন্ত ধাহারদের দেশে 
বিদ্। চলিবেক তাহারা শিথিল হইলে কত দূরপর্ধযন্ত ইন্গরাজেরা করিয়া উঠিবেন। 
অ।মারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমতা দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে 
গাহারদ্রিগের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবসেও যে হইবেক তাহা! আমারদিগের 

অন্ুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাহারা কেবল আপন 

নাম ও শ্বধ্য বৃদ্ধির নিমিত্তেই সদত চেষ্টাতুর তাহার! বিদ্যার্থ টাকা দান করিলে সেরূপ 
ধখাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি ধাহারদের হস্তে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের 

লোককে অতি মহৎ২ প্ প্রধান করিতে পারেন তাহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় 

যে কুকশ্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যেং ধনি ব্যক্তিরা 

নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাহারদিগকে রাজা বা অন্থান্ সন্্রমজনক 

উপাধি প্রদান করেন তবে অগ্পদিবসেই দেখ। যাইবেক যে এদেশের যে লোকেরা 
বড়নামাকাজ্মী তাহারা এ বিষয়ে সাহাধ্য করণে হঠাৎ উদাত হইবেন এবং 
অনেকানেক জমীদারের এই মানসে প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন 
ঘুচিবেক । [ পৃণচন্দ্রোদয় ] 

অর্থনৈতিক অবস্থা! 

(৮ মে ১৮৩০ | ২৭ টৈশাখ ১২৩৭) 

শ্রীযুত বঙ্গদুতসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।...আমি কোন কর্ক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম 
কিন্ত গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনীজন্ত ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন 
দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিম তীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিকা দুর- 
হইতে এমত বোধ হইল যে এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না 



সমাজ ২৪৩ 

'হুইবেক যেহেতৃক অতুযুত্তম উচ্চ অন্টালিক। উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্টদিত হইয়। থাকিবেক 
অনস্তর বিশেষাবগত হইবার জন্তে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়। অক্টালিকার নিকটবন্তী 

হইয়া দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারখানা বাটী হইবেক তত্রস্থ লোকদ্ধারা 
অন্থসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোর্ট প্লাষ্টর কেহ বা চড়া মাদারিয়া কহে 
অথবা বাউড়্যা কহিয়৷ থাকে এবং এই যে বুহৎ অট্রালিক দেখিতেছ ইহ! মিং জেমস স্কাট 
কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্লগুহইতে স্থতা ও 
নানাবিধ কাপড় যেমত যন্্দ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়। থাকে তদ্রপ এক নূতন যন্ত্রযাহা 

এইস্থানে স্থাপিত হইগগ ইহার দ্বারা স্তা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি 

বন্্অপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে গাওয়। যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়! 

কল দেখিয়া চমত্কৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্ধ 

কলিকাতায় আসিয়া সেই কথ! সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাক। শহরেতেও 

ধরূপ এক কপ প্রস্তত হইতেছে এ যন্ত্র প্রস্বত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে 

বস্ত্াদি অতি সুলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্তান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবাতে কেহ২ 

কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাপ্রকার কল 

স্থাপিতহওয়াতে আমারদ্দিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং স্থখজনক হইবেক স্থৃতরাং 

দ্রব্যাদি স্থুলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্ত অধিকাংশ লোক ধাহারা সক 

জ্ঞাত আছেন তাহার! বিপরীত কহিতে লাগিলেন ঘে এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত মে দেশে 

হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং দুংখদায়ক হয় ধাহারা ইঙ্গরেজী ভাল জানেন এবং ইত্ঘত্ীয় 

লোকের ধারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন তীাহার। কহেন যে মেঞ্চেষ্টর গ্লাসগো এবং অন্যান্চ 

অনেক দেশ যেই স্থানে কলের দ্বারা ভ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেইং দেশ পশ্চাৎৎ অবশ্ঠই 

অমজগলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয়ের বাদান্থবাদে আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়। আপনকার 

নিকট প্রকাশ জন্ত প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি 

এসকল বিষয় বিলক্ষণ জাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইং্ন্তীয় মহাশয়দিগের 

সহিত সর্বদা সহবাস আছেন তিনি অবশ্তাই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা 

দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন ।__কম্যচৎ 

চন্দ্রিক| পাঠকম্ত | বং দৃং [ বঙ্গদূত | 

(৭ মে ১৮৩১1 ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 

ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ।__-ঢাকা শহরের শেষ জজ শুভ ওয়াপ্টর্ল সাহেব'"' 

লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবর্ধি ঢাঁক! 

শহরের লোকের অত্যন্ত হাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাকস- 

নিযুক্তহওনকালে এ টাক্স ২১৩৮১ ঘরের উপর লওয়। গেল এবং ঘরপ্রতি ৮ করিয়া লওমাতে 



২৪৪ চওবাদ পত্রে সেক্াবেেব্র কথা 

আট এত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্ত ১৮৩৭ সালে কেবল ১৯,৭০৮ ঘরের উপর 
টাক্স নির্ধার্যা হয় এবং তাহাতে কেবল ছুই শত ছত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব 
ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ষোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্ধেক নুন হইয়াছে। ইহার 
কারণ এই অনুভব হয় যে ঢাকায় অনুপম অতিস্থন্দর তুলাস্থজের যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা 

ক্রমশঃ নুন হইতেছে । ১৮০১ সালের পুর্বে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন২ বণিকেরা 
ঢাকার মকৃমলের নিমিত্ত যে টাক! দাদনি দিতেন সে পচিশ লক্ষেরো উদ্ঘ' কিন্তু ১৮০৭ 

সালে ভাহার অর্দেকো। ছিল ন|।' ১৮১৩ সালে ভিন্ন মৃহাজনেরা এ বস্ত্রের ব্যবসায়ি 

লোকেরাদিগকে ২,০৫.৯৫০ টাক দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্ত)ল্যমাত্র। পরে 

১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠা একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা 
রকমের কাপড়' প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র স্থুমূল্যে নির্মিত 
হয় তাহাতে ন্ন্ুমান হয় যে এতদ্দেশে বন্ধ প্রস্ততকরণের আবশ্যক থাকিবে না। 

(২০ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভাত্র ১২৩৮) 

ঢাকার বিববণ।-_.'উত্ত শহরের"*'ভুলার উত্তম শিপ্পকন্প যাহাতে ঢাকা শহর 

জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পত্ভনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুষ্্াপ্য ঢাকার কারবারের 

প্রথম পশুন ১৮০১ সপ ইহার পূর্বে শ্রাযুত কোম্পানির বাধিক দাদন এবং সাধারণ 
মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির 

কাপডের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৩০২০০। ১৮১৩ সালে বাজে 

মাজনদিগের কারবার ১০৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঁঅপেক্ষা কদাচিৎ 

অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলপ্তীয় কারবারসন্বদ্ধীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং 

ওলেন্পাঙ্জদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব বন্ধ হয় মলমল কাপড় প্রস্থতকরণে 

ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষদপ আছে বিশেষতঃ স্তাকাটন অতিআশ্যষ্য 

অঞ্ুলির দ্বারা অল্প বয়ঙ্ক ত্ীলোকসকল পোলাতনিশ্দিত টেকুম়ার দ্বারা কত! কাটে 

তাহার সময় কেবল প্রীতে শিশির যাব ভূমিতে থাকে। এপ সে সুতা স্থক্ম 

যে ধ্যোদয়ে কাটা যায় না। ৃ 

এক রতি তৃলাতে এখপ কাট যাঁয় মে তাহাতে আশী হাত লম্বা! সত] হয় মাহ। 

কাটুনীরা এক টাকা আট আন! করিয়৷ ভরি বিক্রয় করিত রিফুকরস্কল শিল্প বিদ্যায় এমত 

পারদশশী যে এক থান উত্তম মলমলহইতে এক খেই স্তা বাহির করিয়! পুনর্র্বার সেই 

স্ুতাখেই খানে লাগাইত । এই উত্তম সুতা জন্মিবার স্থান ঢাকার অস্তঃপাতি বিশেষত: 

সোণার গ। এমত আশ্চখয বস্ত্র প্রস্ততকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিধগ 

অতিউত্তম মলমলকরণের বিদ্যালোপ হইল এবং এঁ সকল ত্র নিশ্বাণকারি স্ত্রীগণের 

এবং উক্ত শিল্পশীলেরদিগের গতি বা কি হইবে । কম্ঠচিৎ নগরবাসিনঃ1--লং চং 



সমাজ ২৪৫ 

( ২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮.) 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।-_গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক 
সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ব্রদ ও শ্রীযুত কলন্ ও শ্রীযুত হরি ও 

শ্রীযুত সটন্ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পদ ধারণের মিয়াদ 
গত হইয়াছে অতএব তাহারদের পরিবর্তে শ্রীযুত আর ত্রোণ ও শ্রীযুত আর এচ 

বণ ও শ্রীযুত সাও ও শ্রীযুত শ্মিথসন সাহেব ও শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠানুর তৎপদে 
নিযুক্ত হইলেন। 

১৮৪৮ সনের গোড়াতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে+ পতন হয়। এই বৎসরের ২০এ জানুয়ারি তারিখের 

'ফ্রেও্ড অফ ইত্ডয়া” পত্রে দেখিতেছি £-- 

£1196 00107) 1301010710011116.--11816 ১৮1৮100007৮ 010000])11 10010 2 

৭90181055 1176 10618 11051281215, 10801501 1. 1110৮ ৮ (10700001016) 10 21010601716 16) 007 

11)01)01 £ 17120) (00 6150 1100100611800 11101171601) 00100 1001015----01870 2011 10811108801 

13701010190 9081)906101)****া 

শ্রীযুত সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'তে (ত্য সং পৃ. 55৬) উটনিধন 

ব্যাঙ্কের পতনের তারিথ ভ্রমক্রমে “১৮৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর” লিখিয়াছেন। 

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯) 

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ।--আমরা বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী কর্শে এতন্নগরের জোড়াবাগাণ নিবাসি বাবু মদনমোহন 

সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপধ্যস্ত এ কর্শ হুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি 

গত ৪ নবেম্বরে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন এ 
কন্মাকাজ্ষী হুইপ ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরপাত্ত দিয়াছিলেন তন্মধো ১০ জনের দবখা্ত 

গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কর্মোপযুক পাত্র ৮ জন জানিয়৷ কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদ্ত 
হয় এ আটজনের মধ্ শ্রীযৃত বাবু রামকমল সেন এক। এঁ সকল দরখাপ্ত কমিটিতে 
বিবেচনা হইয়াছিল এ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হুইল থে বানু 
রাষকমলগ সেন এতৎ কন্মোপযুক্ত পাত্র তাহার অন্যাত্রীয় কর্মের স্থখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে 

বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অভএব মৃত মদনমোহন সেন যে নিয়মে অর্থাৎ ছুই শত টাক। 

মাসিক বেতন আর শতকর| পাঁচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন 

এবং এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন । অপর 

সেন বাবু কমিটির অন্কুমত্যন্থসারে সেক্রেটরী সাহেবকতৃকি কন্মে নিযুক্তিবোধক লিপি 
প্রাপ্ত হইয়া যথা কর্তব্য করণানন্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার 

পূর্বের কন অর্থাৎ টাকশালের দেওয়ানী রেজাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন 

তৎপদাভিষিক্ হইয়াছেন 1--চন্দ্রিকা । 



২৪৬ সংবাদ পত্রে সেকাবেেব্র কথা 

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আধাঢ় ১২৪৬) 

এতন্মহানগরস্থ ব্যঙ্ক [ অফ বেঙ্গল ] শাখা! ব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ শ্রুযুত দেওয়ান রামকমল 

সেন বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মৃজাপুরহইতে এতন্নগরে আগমন 

করিতেছেন দিন ঘয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংগ্রতি 
সম্বাদ জ্ঞ/ত হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্ক বিষয়ে ৮ সহআ্র মুদ্রা লভ্য থাকে । 

(২৩ জাহ্চয়ারি ১৮৩৩। ১২ মাঘ ১২৩৯ ) 

কমরস্ল বাঙ্ধ ।_শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন 
যে কমরসল বাঙ্কের ঘে সকল নোট আছে এবং এ বাঙ্কের উপর যত দাওয়! আছে তাহ। 

তিনি পরিশোধ করিবেন এবং এ বাক্ষের যত পাওন। আছে তাহা তিনি লইবেন। শ্রীযুত 

দ্বারক/নাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ € জান্ুআরি। 

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯) 

মাকিণ্টন কোম্পানির কুঠী বন্দ ।-_-আমর! অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
যে কলিকাতা রাক্ধানীর অন্ত এক মহাকুটী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাকি'টস 
কোম্পাণি শনিবার পৃর্বাঞ্ছে ৫ই জানুমারি ] টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন... 

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ৩ মাঘ ১২৪০) 

ক্রুটিগুন কোং।-_-অতিধ্দেপূর্বক জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ 
পুঠার যে শেষ এক বুটা ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে। গত শুক্রবারে ক্রুটেগুন মেকিলপের 
ইনসালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল। 

(৪ অক্টোবর ১৮০৪ | ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 

কার ঠকুর কোং ।-_কার ঠাকুর কোম্পানির নৃতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য 
আরম্ভ হইল। এ কুচীর দ্বিতীয় অংশী বাবু ভ্বারকানাথ ইহার পূর্বে সাণ্ট বোর্ডের 
দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকার্ধা ও এজেটী কার্ধ্যে প্রবর্তহওনার্থ ন্যনাধিক 

ছয় সঞ্চাই হইল এ দেওয়ানী কার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিযয় মনোযোগকরণের 
যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্য ইউরোপীয়েরদের ন্তান্ম বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টা 

ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে থে হিন্দু প্রথম প্রব্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্ধ ইহার পূর্বে 

বোস্বাইনগরে পারসীয়েরা! এতন্রপ বিদেশীয় বাণিজা কার্য অনেককালাবধি করিতেছেন। 
সাণ্ট বোর্ডের দেওয়ানী কাধ্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের 
এজেশ্টের দেওয়ানী কাধ্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন। 



সমাজ ২৪৭ 

কয়েক বদর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কুঠীও বন্ধ হইয়] যায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 

সংবাদ প্রভাকর” লিখিয়াছিলেন £__ 

“আমর। ইংরাজী পত্র হবার! অবগত হইলাম ষে মিনুয়্ার্স কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরকুালর প্র 
দ্বার মহাজনদিগোয প্রকা্থ সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুমারি মাসে তাহার! চলিত কাধ্য 
রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্্নাথ ঠাবু'র ও বাবু শিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর মহাজন- 

দিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওন1 মকল পরিশোধ করিয়া! দিবেন, দেন] রাখিধেন না, কিন্ত গত 
১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুর! হৌসের খণ প্রদানে অঙ্গম হইয়1 মহাজনদিগো আহ্বান করণে বাধা 
হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকাঁপীন আমারদ্দিগের বিশেষ ছুঃখ হইতেছে, েহেতু কার ঠাখুর 

কোম্পানির। বিশেষ সন্ত্রান্ত ছিলেন, তাহার! অতি হনিয়মে বাণিজ্য কাষ্য করিতেন, অধুনা! ধণ 

পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্তান্ত হৌসেব ভাগ্যে কি হয় হাহা কছুই বলা যায় না।" 

(৪৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

,  ধাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারায়ণ পাল ও কাশীনাথ পাল ধাহার! কলিকাতায় 
৭০ বৎ্সরাবধি সুখ্যাতিপূর্ধবক বাণিজ্য করিতেছিলেন তাহারদের বাণিজ্সোর কুঠা দেউলিয়। 

হইয়াছে । কথিত আছে যে তাহারা ২৫ ল্ টাকার কারবার করিতেছিল কিন্তু আমব। 

শুনিয়াছি তাহারদ্িগের দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এবংসর আফীন 

বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাহার ভ্রাতা বিবাধ 

করিয়। দিয়াছেন কিন্ত তাহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। 

_জ্ঞানান্বেষণ। 

(১১ জুন ১৮৩৬ । ৩০ জজ্যষ্ঠ ১২৪৩) 

টগ সমাজের মুনাফা! ।--আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বানু দ্বারকানাথ ঠাকুর উল্ক 

সমাজের নাম পরিবর্তন করেন। আমর! শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়। ঠগের 

সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহ! হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফ্রবিপ বান্পীয় জাহাজ 

ক্র করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দ্িবস হইল কন্ধে চলিতেছে । এ জাহার্জ মাকিণ্টস 

কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিম! উঠে নাই কিন্ধ ক্রেতারদের হান্ডে 

পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুমারি ত।/পিথঅবধি 

৩০ এপ্রিলপর্ধ্যস্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাঁকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা! খরচ হইগ্নাছে 

অতএব লাভ মাসে ৩,০০* টাকার কিঞ্চিৎ ন্যুন। গড়ে ৪,০০৭ টাকা লাভ হইত কিন্তু এ 

জাহাজে যে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১৯০০ টাক ও » দিবস হরণ হইয়াছে । 

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২০ ভান্দ ১২৪০) 

বাম্পীয় সভার নিয়মপত্ত্র -_ইজরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে 

টৌনহালে নিউ বেঙগল ষ্রিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাপ্পের জাহাজবিষয়ক ধন 



২৪৮ সওবাদ পাত্রে সেক্কাবেলত ক্রখা 

ব্যায়কারণ চাদায় স্বাক্ষর কারিদিগের এক সাধ।রণ সমাজ হয় তাহাতে যে কখোপকথন হয় 

তাহার তাৎপধ্যের বাঙ্গলা তরজম। | 

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীষুক্ত রাইট রিবেরেগু লার্ড বিসোপ অর্থাৎ কলিকাতার 

লা পাঁদরি সাহেব সকলের এক্যতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নির্ধাধ্য করেন। 

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাশ্পের জাহাজদ্বার। ইঙ্গলগ্ডে গমনাগমনের নিবূপণজন্ত 
এতদেশীয় গবণমেণ্টের সাহেব লোকের নিকট নিবেদনকরণার্থ কলিকাতানিবাসি 

লোকেরদিগের এক সমাজ হয় & সমাজে যেং নিয়ম নির্ধাধ্য হইয়াছে এই বপ্তমান সমাজ 

সেসকলের পোষকত। করিবেক এবং অন্ত২ উপায় যাহা এ বিষয়ের সফলজন্ত আবশ্বাক 

হইবেক তাহাও এই সমাজে স্থির হইবেক। 

২। পূর্বোক্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্ণে চাদা করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎ লিখিত 
ভদ্রলোকেরা কমিটাতে নিযুক্ত হইবেক এহ কমিটার নাম নিউ বেঙ্গল হিম ফণ্ড কমিটা 

রাখা যাইবেক। 
মেং ডি মেকফার্পন। কাগ্তান ফাধস। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। মেং 

ডবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। মেং জেম্স্ প্রিন্সেপে। মেং 

সিবি'গীনলা। মেংবি হেরডিং। মেং জে উইলিস। মেংসি জে মিদণ্টন। মেংটি 

ই এন টার্টন। মেং জেম্স কিড। কাপ্তান ষ্টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এম 

তামসন। 
৩। টীদার টাক! প্রাপ্রি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জম! হইবেক। এবং পনরশ 

মুদ্র। হস্তগত হইলে তাহার এক সহস্র মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক এ ব্যাঙ্কেতে 

কথন পাচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না" | 
৫| হিউলিগুসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাম্পের জাহাজে ইঙ্গলগড গমনাগমন 

রুদ্ধ হইয়াছে এ গমনাগমন যে উপায়ের ছ্বার। পুনর্বার হইতে পারে তাহার" চেষ্টা কমিটার 

অস্তঃপাতি লোকেরা অতি শীঘ্ব করিবেন। এবং তাহারা একারণ শ্রীলপ্রীযুক্ত গবর্নর্ 

জেনরল কৌন্সেলের এবং ইঙ্গলগ্ডের ইষ্ট ইগ্ডিয়ান কমিটার আনুকূল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা 
প্রা্ধ হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাহারা শ্বাক্ষরকারী 

অথাৎ ঠাদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন ।***--- 

এতদেশীয় এবং অন্তান্ত স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল টিম ফগডের চাদায় 

প্রদত্ত মুদ্রার ফর্দ। 

শ্রাযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । ৫০৩ 

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। ১০০ 

শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। ২০৬ 

শ্রীধৃত বাবু বিশ্বস্তর সেন। ৰ ৫০০ 



সমাজ 

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। 
শ্ীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও 

শ্যুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর । 

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীযৃত বাবু হরচন্দ্র বন্থ ও 

গ্রাযুত বাবু গঞ্গাধর মিত্র 
শ্যুত বাবু রোস্তম্জী কাওস্জী। 

শ্যুত বাবু প্রন্নকুমার ঠাকুর । 

শ্ীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। 

শ্ুত বাবু দঞ্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । 

শ্রীযুত বাবু আর জি জি [ রামগোপাল যে? | 
শযুত বাবু মথুরানাথ মন্লিক। 

শ্রীযূত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীযূত বাবু হরিহর দত্ত। 

শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রযুত বাবু রামলোচন ঘোষ । 

শ্রীধৃত রাজা অযোধ]ালাল খ1। 

শ্রযুত রাজ! রামচাদ খ|। 

শ্রাযুত কাজি গুল মহম্মদ । 

শ্রীযুত কালী প্রসাদ বস্থ। 
শ্রযুত মহবুব খা । 

শ্রমূত মহম্মদ হোসেন। 

শ্রযুত কষমোহন চৌধুরী । 
শ্রযুত মহম্মদ আসকরী। 
শ্রীযুত জগমাথ তঞ্জ। 
শ্রযূত রাজ। কালীকৃষণ বাহাদুর । 

গরধূত আগাকরবলাই মহন্মদ। 

বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক । 

শীযুত ক্লিমিশা সাহেবের চাকরের। | 
শ্রযুত বাবু এস সিজি। 

০ ৩৫ 

২৪৯ 



২৫০ সওন্াপ পঙ্জে সেক্াব্লেত ক্খা 

(২২ জানুয়ারি ১৮১৪ । ১০ মাঘ ১২৪০ ) 

নৃতন লাইফ অন্থরেন্দ সাজ ।-_-গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্বাদ- 

পত্রের দ্বার। অবগত হইয়া আমর! পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের কতৃতত্বাধীনে 
কলিকাতায় এক লাইফ আন্বরেন্স সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তান্পযুক্ততার বিবেচনা পূর্বক 

রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত মহাশয়গণ এ কমিটির 
অন্তঃপাতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্ন সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডবস 

সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ভবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডি সাহেব ও কাপ্তান 
হেগুসন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। 

বনুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্কারক সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়াছে এবং 

লাডবল সোসৈটির অতিত্বণার্থবিবাদ হওনঅবধি অন্তেরদেরও এমত মানন হইয়াছে যে 
এতদ্ধপ কোন সমীজ গবর্ণমেন্ট কতৃ্কি এমত দৃঢ়নির্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে 

সর্বনাধারণ লোকের প্রভায় জন্মে । এতৎসময়ে লাডবল সোসৈটির বিষয়ে পুনর্ধার বিবাদ 
আরম্তহওয়াতে এ মানস আরে। দৃ়ীভূত হইয়াছে । এবং আমারদের ভরস! হয় যে শ্ীল- 
শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ অতুযুৎসাহপূর্বক মনোযোগ করেন 

তদ্রপ এতদ্বিযয়কও করিবেন। অপর এঁ কমিটির অন্তঃপাতিমধো শ্রীযুত বেগস! সাহেবের 

নাম দেখিয়। আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্বে তিনি এক জাইণ্ট ইক 

সোসৈটির পাুলেখা প্রস্তত করিয়াছিলেন অতএব তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে 
সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহ কমিটিতে জ্ঞাপন করিয়া কমিটির কাধ্যের অনেক 

হ্থগম করিতে পারিবেন । 

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) 

গবর্ণমেন্টেব লাইফ ইনস্থুরস আগীন।--হরকরা। সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া 

গেল যে গবর্ণমেন্টের লাইফ ইনন্থরন্স আপীন আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়! 

কম্মারস্ত হইবে। 

(৭ মাচ্চ ১৮৪০। ২৫ ফাস্তন ১২৪৬) 

আমর! অবগত হইলাম যে কএক বাক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্দু- 
দিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং 
অতাল্পদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তর্দাষ্টে উক্ত সভাদ্বারা অন্মদাদির 

যে লভা হইবে তাহা৷ প্রকাশ করিব । 



অমাজ ২৫১ 

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২) 

চুচুড়ায় বরফ ।-স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে 
জান্নআরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপর্ধ্স্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন 

হইয়াছে এবং এ বরফ মোন কর! ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকাপর্যাস্ত বিক্রয় হইতেছে । 

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪) 

পয়সা ।--বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপধ্যন্ত যাইতেছে । পোদ্দারের' 

টাকাতে ঘন! পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্ত সেই পয়সা! কোন কর্মের নহে । কল্য 

আমারদের এক জন বেহারাকে ॥ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে &ঁ প্রকার ঘসা 

পয়সা দেওয়াতে ০ কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়সা! এবং ৮ গণ্ড! 

লুড়ি তুল্য মৃূল্যই। কিন্ত যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচস! করা গেল তখন কহিল যে বরং 
নৃতন পয়সার অর্দেক আমাকে দেউন। 

গবণমেণ্টের নিযুক্ত পোর্দারেরা নিতান্ত অকম্ধণ্য বাজারের পোদ্জারের যে প্রকার 

পয়স! দিতে চাহে তাহারাও তদ্রুপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব এ বেটারদের 

নিমিত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভল্মে ঘিঢাল! 

হইতেছে। 

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 

বাবু প্রসন্নকুমার ।--..'মেদিনীপুর জিলায় তুয়ামুতা পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 

হুদ্বা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বাধিক রাজন্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়। 

যায়।**. 

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১* বৈশাখ ১২৪৫) 

'**বর্তমান শাসন কর্তারা অতিশয় সভা ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যত। ও ধনাঢ্যতা 

কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অগ্দেষণ না করিয়া 
আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া স্থখসভোগ 

করেন। ইউরোপীয়ের্গিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থ। তদ্র্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা 

প্রাঞ্ির নিমিত্ব সর্ধসাধারপেরি লোভ জন্মাইতে পারে । কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত 

নীচাবস্থায় আছেন যে তন্বারা উত্তমাবস্থা একবার মাঁনসেও করেন না ইঙ্গলণ্তীয় বিদ্বান 

ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্ধ্য করিয়াছেন তাহা এত্গেশীয়ের চিত্তেও স্থান দান করেন না 

এবং তাহার কিছুই বিবেচন! করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তন্তাব এতটদ্দেশীয়- 
দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না । এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল 
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সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা! বিদ্যা দ্বারা এমত 

অন্থপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমর তত্লিমিতত তাহারদিগকে প্রশংসা করি । 
ই্জলপ্তীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্ধ্যতা হেতু যে ধনাঢাতা ইহা সর্বসাধারণ 
জনকে অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বার যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য 
হয় এমত তাহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্সিমিতত আমরা 
বলি যে এতদ্ধেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলপ ও নিজ্্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ শস্ত্র ধারণপূর্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুম্বভাব তাহাকে 
জয় করিয়া! সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্বর] ভূমি প্রদান 
করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা 
উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের 

উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সছুপায় দ্বার সভ্যতা হইতেছে সেই সকল 
সছুপায় সদা আচরণ করেন । 

আমাদিগের এই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্য দেশীয়দিগের যাহাতে 
ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়র। তাহার অন্থশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় 
ধাহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 

গবর্ণমেন্টে অক্িক্ষুদ্র কাধ্োর ভার লইয়! তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা 
জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদ্িগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে ন৷ 

আর ক্রমে২ নান! কার্ধ্য মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমরা দেখি যে এঁ ব্যক্তি 
হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন 
আমাদিগের এতদেশীয় কত জনকে এতত্দ্রপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ বলেন যে কি 
কুরীতি ছিল। 

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাহারা বলেন যে ধন নাই 
আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইক্প নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর 
দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা দ্বণাই ভাল। তাহারা সাহেবের মুচ্ছুদি হয়্েন সে 
সাহেবকে কি টাক। দেন ন। আর এঁ সাহেব আপদ্গ্রন্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই 

কুহঠীর মান রাখেন না! এবং এ মুছুদ্দি মহাশয় কি ইহা! দেখিতে পারেন না ষে তাহার ধনে 
নিধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর ধাহার! কিঞ্িৎ হুদ গ্রাহি তাহার! জানে না ঘে আমার 
টাকায় সাহেব ধনাঁঢ] হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞিৎ স্থদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রধান 
করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এত্জ্প কৃতকার্যযতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্ত 
এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যা্দিত্বারা ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতি কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করুন যে সেইসকল কাধ্যদ্বার! দ্ীনদিগের ভরণপোষণ হউক । অতএব আমর বলি ষে 
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ইহাতে স্তাহার! সৌভাগাযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্বসাধারণের স্বখ 
সৌভাগ্য হইবে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০1 ২৮ পৌষ ১২৪৬) 

আমরা শুনিলাম যে কঙ্সিকাতার একজন জমীদার বারাণস হইতে শ্বগ্ৃহে আগমন 
কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪* টাক মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া! লইয়া আসিয়াছেন। 
এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রান ২০1২৫ জন বিক্রয় 
হইয়াছিল। [জ্ঞানান্বেষণ ] 

(২৮ মাচ্চ ১৮৪০ । ১৬ চৈত্র ১২৪৬) 

আমরা শ্রত হইয়াছি চিকিৎসা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন স্রীয়ুত বাবু দ্বারকানাথ 
গুপ্ধ এতদ্দেশীয় এক ওধধালয় স্থাপন করাতে "এবং এ উদ্যোগেতে যে ধন বায় 

হইয়াছে তত্বারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া অন্য ছুই জন ছাত্র তদ্রুপ বাহুল্যমতে 
অপর এক স্বতস্ত্র উধধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। এই নৃতন ব্যাপার 
শ্রযৃত বাবু রামকুমার দত্ত ও শ্রীযুত নবীনচন্ত্র কর্তৃক নির্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত 
কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনাবধি তথাকার চিকিংসালয়ে গুধধ প্রস্তুত করণ কার্যে 

নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহার! এ কর্মে অতি নৈপুণা ও যে ব্যবসায় তিনি এইক্ষণে আরস্ত 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। তাহারদের এ ওুবধালয়ে 

নান! গ্রকার উধধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তীঁহার| সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় 

পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় 
স্রব্যের প্রতি পূর্ববাপেক্ষা অধিক অন্থরাগ জননে এ পানীয় ব্যবহারে অধিক চেষ্টা 

হইয়াছে। আমরা ইহার পূর্বে এতদ্দেশয় উধধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে 

কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনেরা গবর্ণমেণ্টের বর্ণে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের 
মধ্যে উৎসাহ বর্ধনের এমত যে নানা চিহ্ছ দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের 
দ্বার! প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগে আরম্ভ হওনের সোপান 

হইতেছে । কলিকাতার মধ্যে ছুই উধধালয়ের কার্ধ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত 

মহাশয়ের! কলিকাতাস্থ তাবৎ ধধালয় অপেক্ষা নিরভাজ ও প্ররূতৌধধ অল্প মূল্যে বিক্রম 

করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে 

তাহারদের উদ্দযোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাহার! এতদ্দেশীয় অতি 

দরিদ্র ব্যক্তিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় উধধ ব্যবহার করাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় 

লোকের! এইক্ষণে বারগ্বার বিলক্ষণরূপ জাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় ওধধ দেশীয় 
শবধাপেক্ষা অত্যুতকৃষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে নশিক্ষিত হুইয়! বিশ্বান হইয়াছেন 



৫ মগাদ পাত্রে সেক্যান্রেল্র কথা 

তাহারা দেশীয় যমোপম চিকিৎসকেরদের অপেক্ষা এ চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান 
করিবেন। [ “ক্যালকাটা কুরিয়র, পঞ্জের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা! ] 

শাসন 

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯) 

আমরা শুনিয়া অত্যান্তাহলাদিত হইলাম যে ইঙিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে গ্রীল 
শ্রীযৃত বাদশ।হ অন্থমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরা গ্রান্দ জুরীর 
কার্ধা এবং জুট্টিস অফ দি পিস কার্ধয এবং যে মোকদমাতে খ্রীগীয়ানেরা লিগ এমত মোকদ্দম! 
নির্বাহ করিতে অস্থমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে 
পাপিমেপ্টের এই বাবস্থা ও অন্তান্ত ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল 
বাহাছুরকর্তৃক সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত 

পরাক্রম অগিত হইয়ছে তত ইঞঙ্গলণীয়েরদের রাজা হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে 
আমারদের এই প্রার্থনা আছে থে এই সকল পরাক্রম উচ্চ২ পদাভিষিক্ত এ সকল মহাশয়ের! 

কেবল স্বার্থবিষয়ে না খটাইয়! দেশ হিতার্থে খাটান । 

(২ মাচ্চ ১৮৩৩। ২* ফাস্তন ১২৩৯) 

গবর্ণমেন্টকতৃকি এতদ্দেশীয় লোকেরদের কম্মে নিয়োগ ।-__পাঠক মহাশয়ের অবশ্ত 

অবগত হইয়! থাকিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাজিস্ত্েটাকর্শ 
নির্বাহকরণ এবং গ্রান্মজুরীর দে নিষুক্তহওন এবং যে সকল মোকদামায় শ্রীষ্টীয়ান লোক 
পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পালিমেণ্টে ষে ব্যবস্থা হয় এ 

ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোট অব ডেরেক্তর্স সাহেবেরা যথাসাধ্য 
তদ্ধিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্ত এ ব্যবস্থাতে তাহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও 
বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চাল গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগগ্রযুক্ত এ ব্যবস্থা 
পালিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলপ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাছুরের 
সম্প্রাতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফগ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবাদ্থিত পদে নিষুক্ত 
হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ উৈরেজর্স সাহেবের! স্বীকুত হইয়াও কিনিমিত এই 
নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা! আমারদের বোধগম্য হয় না। যে 

মোকদ্দম। ইহার পূর্বে মফঃসলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই 
সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্বেশীয় লোকের! ক্ষম তবে তাঁহার অবশ্ঠ 
গ্রান্দভুরীর কণ্খ নির্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় ষে 
নৃত্তন ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা! কোন 



গনাড 

সন্রম বা বিশ্বাসের কর্মে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্ণ সাহেবেরদের মধ্ো 
যে অল্পসংখ্যক মহাশয়ের! এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্ববকার অবিবেচনা ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই ঈদৃশ ব/ক্কির ্থারাই তাহ। হইয়। থাকিবে। 

১৭৬৫ সালে ইঙ্গলণ্ীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কাধ্যগ্রহণাবধি এতদ্দেশীয় 

লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিম্নম চাঁলয়! আসিতেছে । তন্মধ্যে বর্তমান নিয়ম তৃতীয়। 
ই্গলগ্ীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেপ্টকতৃ্ক এতদ্দেশীয় লোকেরপধিগকে যদ্রপ পরাক্রম ও 

বেতন প্রদত্ত হয় তাহ৷ প্রায় অবিশ্বাস্য ৷ তৎকালীন ইঙগলত্ীয় কর্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ 

হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক 
দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলতীয়েরদের রাজ্যের কৈর্ধ্যসস্ভীবনা। দেশীয় মুখ্য শাসনকণ্ম 
কৌন্দেলি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অথাৎ 
সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্ডেই 

অর্পণ হইল। তিন স্থবাসম্পকীঁয় তাবৎ আদালতের কাধা বিনাপ্রতিবন্ধকতায় ও 

বিনাশাসনরূপে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দে ওয়া গেল এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কর্মকারক 
সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবনের 
গববৃনর্ জেনরল বাহাছুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক। 

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে এ নিয়মের সমূল পরিবর্ণন হইল এবং 

গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ 

পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বান্ত ও ঝুঁকির সমুদায় কাধ্যহইতে হঠাৎ এতদ্েশীয় 
লোকেরদ্িগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন | তৎ্সময়ে কর্তা মহাখযেরদের মনে এমত 

জানোদয় হইল যে সরকারীকা্ধ্য নির্ববাহার্থ যদন্ুসারে এতদ্দেশীয় লোকের! নিযুক্ত হন 
তদস্থুসারে প্রজাগণের ছুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্ভাবন| অতএব অসীম দানশো গুতার পথ পরিত্যাগ 
করিয়া! তাহারা অতিসঙ্কচিত কার্পণাবতআ্ীবলম্বী হইয়া! সম্রম ও লাভজনক সমগ্র 

কর্শহইতে দেশীয় লোকেরদিগকে চ্যুত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্মকারক 
-সর্ববাপেক্ষ। উচ্চপদস্থ তাহাকে ৫০০ টাকার নান বেতন নি্ধার্য করিলেন। এতদ্পে 
দেশীয় লোকেরদিগকে বহিষ্করণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পককীয় সাহেবেরদের অপূর্ববূপ 

বেতন বৃদ্ধি হইল এ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত 
কোর্টনি ন্বিথ সাহেব পালিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন যে 

অন্তায়র্ূপে টাক লওনের কোন ওজোর ন থাকে এইনিমিত বেতন বৃদ্ধি হয়। 
এইক্ষণে সরকারীকাধ্যের নিয়মের পুনর্বার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চন্লিশ বৎসরাবধি 

এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য স্পর্শ করিতেও ন৷ দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল 

যে তাহারদের কি জান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলন্ধি হইতেছে ঘে 
:পূর্ববাপেক্ষা তাহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্ববতো ভাবেই 



২৫৮ সনগতাদ পাত্রে লসেক্াব্লেত কথা 

( ৩১ জুলাই ১৮৩৩। ১৭ শ্রাবণ ১২৪৭ ) 
স্বপ্রিম কোর্ট ।--এই বৎপরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং 

গ্রান্দজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়ের! নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযৃত বাবু 
আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত সাবু রসময় দত্ত ওক্রীযুত বাবু 
বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধারুষণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীগ্রসাদ ঘোষ ও 
প্রীযুত বাবু রাধামাধৰ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পরে শ্তীযুত সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেব এতদেশীয় মহাশয়েরদের এই প্রথমবার 
গ্রান্দজুরীর কার্যে নিযুক্তহগওনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কার্ধযসকল অতিন্পষ্টরূপে ব্যাখা 

করিয়! পরিশেষে এই উক্তি করিপেন যে স্থপ্রিষ কোর্টের বিচারের কণ্ম নির্বাহার্থ ইউরোপীয় 

প্রজাবর্গের সহযোগে এতদ্শীয় প্রজারদিগকে কার্য করিতে দেখিয়া ধাহারা অতিমন্ত্ 

হইয়াছেন তন্সধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্ান্ত 
কাধ্য নির্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কার্ধ্ে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পূর্বে 
তাহার। গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইতে এবং খ্রীষ্টায়ানেরদের মোকদ্দম৷ উপস্থিত হইলে 
ক্ষদ্রজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন: 

বর্ধমান গ্রান্দজুরীতে নিধু্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে 

অতি গৌরবান্থিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে এ কাধ্যে নিযুক্ত সাত জনের 
মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথ! বিলক্ষণ সগ্রমাণ হইতে 

পারে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার 
মধ্যে যেমন পরাক্রাস্ত তাদৃশ অপর ছুর্লভ। এবং গ্রযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে 
প্রায় সর্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার 

মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্্াস্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল 
তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রষাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় 

ইহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্গেশীয় যে মহাশয়ের! প্রথম 
গ্রান্মজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন তাহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা! দর্পণে টুকিয়া 
রাখিতে অম্মদাদির ম্হাসস্তোষ আছে। 

১৮৫৬ মনের ২৯এ জানুধারি আশুতোধ দেবের (ছা তুবাবুর ) মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরবর্তী 

১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন $-- 

“আমরা গভীর শোৌকদাগরে নিমগ্ন হুইক় প্রকীশ করিতেছি যে গত মঙ্জলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু 

আগুতোব দেব মহাশয় পাপিহাটির উদ্যানের সন্ুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সঙ্জান পুর্ধ্বক পরমেষ্ট 

দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মত লীল। সম্বরণ পূর্বক যোগ্যথামে গমন করিয়াছেন ।...আহা! কি 

অগুতন্ষণে নিষ্ট র ক্ষতরোগ ডাহার রঙনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...। প্রাতঃন্মরণীয় পুণ্যান্ব। »রামছুলাল 

দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তষ্থিত হইলের।...আহা! বাবু আশুতোষ দেব 



সমাজ ২৫৯ 

মহাশয়ের তুলা সরলম্বভাব উদদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগ্ণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ 
ছিল, কত পরিবার ও কত নির্ধন লোক কেবল তাহীর অসামান্ত বদান্ততার উপর নির্ভর করিয়। 
্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখা। কর! যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা! শেল 
স্বরূপ হইয়া ডাহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। ..আহা! যে মহাক্স! পরছুঃখ দর্শনে সর্বদ] 
কাতর হইতেন এবং তাহ! নিবারণ করিতে পাঁরিলেই আনন্দ অনুন্ব করিতেন, ছুঃখি বালকদিগকে 
আহার দিয়! তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ব কর! যিনি অতি কর্তব্য কাঁধ্য বলিয়া জানিতেন, 
শান্তর বিষয়ে তাহার এরূপ যত্ত ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাহাকে মাপিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় 
আদর পূর্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ কিয়! পরম প্রীত 

হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশে হিত 
বর্ধন ও হিন্দু ধর্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুরপূপে আনুকুলা 
করিতেন তাহার স্যার সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুন। প্রায় প্রাপ্ত হওয়া! যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে 
যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাহারদিগকে লইয়া! যথেষ্ট আমোদ 

করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ণে সংগীত 

বিদ্যাহ্ুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহাষা প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বপ্নং স্থকবি 

ছিলেন, ভাহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাহার ভাব রস, শুর, 

রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন ।...মৃত মহাক্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের 

সমুদয় গুণ বর্ণন। করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সন্কীর্ণত। হয়... । 

রসময় দত্ত সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে পাওয়া! যাইবে । ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাহার 

মৃত্যু হইলে “সন্বাদ ভান্বর' লিখিয়াছিলেন :__ 
“গত ২ ্োষ্ঠ রবিবার দিব1 ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাতার রাম বাগান শিবাসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু এসময় 

দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুর! রোগে বছ বিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লঙ্গণাপ্রাপ্তে স্রতঙ্গিণী তীর 

সমীপে মায়াময় কায় পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম লাভ ব। অমূল্য তুলা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এধং স্বাভাবিক ধর্দানিষ্ঠভার বিস্তার কি কহিব। তিনি বর্তমান যুগের যোগ্য 

পাত্র নহেন, অন্মদাদির দেশাচার যত প্রাচীন ধর্ম কর্ম সংরক্ষণে ও প্রসাধনে সদা উদ্ধান্ত থাকিতেন, 

তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নান] বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় 

বৃস্তাত্ত বর্ণনে একখানি অসামান্ গ্রন্থ উদ্িতের সম্ভাবন। তখাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞিং কহি। তিনি 

নগর কলিকাতার মানত ধনাঢা ম্বত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৩ [1] সালে জগ্গগ্রহথণ 

করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসস্কৃত এবং আরবি পারসি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতনিদা হুইয়! প্রথমত 

তত.কালের পরিগণনীয় বিগিমেস; হুক্ ডেবিস কোম্পানির হৌদে সিকৃক1 ১৬ যোল টাকা বেতনের 

এক কেরাীগিরি কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণাত্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক হিসাব 

গোলযোগ হইলে কৌন অঙ্ক বাবসায়ী তাহার নিরাকরণ করিতে ন1 পারায় এ হৌসের লগুনীয় 

কার্যালয়ের কর্দ বর্তার। শিষ্টত! রগ জানান বে যে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে 

পরিশেষ করিতে পারিবেন গাহাকে অধুত সংখ্যক মুদ্রা পারিতোধিক ও মাসিক সিক্কা ৫** শত 

টাক। বেতন প্রাত্ত হইবেক ৷ তানুসারে রসময় বাবু হিসাব পরিষ্কার করিয়া দিয়! পারিতো ধিক 



২৬০ সংবাদ পাত্রে মেক্তাব্নেত্র কথা 

মুদ্রা প্রাপ্ত হন্ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাঁল নিযুক্ত থাকিয়া! ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩* সালে! 

&হুক্ ডেবিসন কোম্পানির হৌস যোত্র হীন হইলে মিশিয়েস” ক্.টেণেন্ট মেকিনব কোম্পানি 
অনায়াস লভ্য বচ মূল্য রত্ব প্রায় যত্ব করিয়। রসময় বাবুকে সহম্ব মুস্ত্রা বেতনে আপনাদিগের কার্ধ্যালয়ে 

নিবিষ্ট করেন তদনস্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিত্রমণে তৎকালের সৎকারে মেকিলর কোম্পানি 

যোক্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপধুক্ত কারা অন্টান্ত স্থানে অসম্ভব বিধায় তিনি কর্মাকাজ্জা 

পরিত্যাগে তৎকালের বাইস্ প্রেসিডেন্ট সের চাঁল সঃ মেটকাপঃ, এবং চিপঃ জগ্রিসঃ দেরঃ এড ওয়ার্ড 
রেইন্ সাহেবের মভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধীয় নানা বিধ কর্মের আনুকূল্য করার উত্ত 

মহাশয় ছয় সানুকুগ ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরত] ক্রমে ছোট আদালতের বিচারপতিত্ব পদে 

1নময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি বরীন্ত্র কুম্তে পতিতের সভায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত 

পদাপিত হওয়ার তদবধি শেষ পর্ধ্যস্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আনতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মনোরগ্রন 

পূর্বক বাপু ষে ক্নীপ বিচার নিষ্পন্প করিয়াছেন এনপ কোন বিচারপতি কন্মিনকালেও করিয়াছেন 

কি ন1 সন্দেহ, মাহ। হউক নান? গুণের গুগমণি উক্ত বাবু মানব লীলা সন্বরণ করায় বদিও তাহার 

বিরহ জন্কু স্্াপ রাখিবার স্থান নাই বটে কিন্তু বৈকুষ্ঠবাসি বাবুর অপূর্ণ সৌভাগ্য তাহার পুত্র 
পৌত্রাদির তক্প গুণ গৌরব আছে তাহাতে সকলে শোক বিল্মরণ হইয়া! পূর্ব্বৎ আনন্দনীরে মগ 

হইতে পারিবেন... 1” (সম্বাদ ভাষ্কর, ১৮ মে ১৮৫৪)। 

রাধাকৃ্ণ মিত্র ছাতুবাবুর তগ্বীপতি ছিলেন। 

কাশীপ্রাদ ঘোষ সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৫* পৃষ্ঠায় কিছু লিখিয়াছি। ১৮৪৯ সনের 

২ ফেরুয়ারি তারিখের স্বাদ ভাস্বর হইতে ভীহার সম্পাদিত “হিন্দু ইন্টেলিজ্যা্গর' পত্র সন্ধে নিষ্নাংশ 

উদ্ধত হইল £-- 

“আমর আহধাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হিনু ইণ্টেলিঞেপ্পর পত্রের পরযস্ত্র বস্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, 

সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় বায়ে এক লোহ্ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন, গত সোমবাসরাবধি সেই 

যস্্ হইতে হিন্দু ইন্টেলিজেলর প্রকাশারম্ত হইয়াছে, এইক্ষণে দেশস্থ লৌক সকলকে অনুরোধ করি 

যদি কেহ ইংরেজি গাধার পুস্তকাদি করেন তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেল্সর বস্ত্র ুস্রান্িত করিতে 

পাঠাইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইংরেজি ভাষার সমাচার পত্র জন্ক আইরিণ প্রেস আর হয় নাই, 

ঞীযুত বাবু কাদীপ্রসাদ যোষ এই প্রথম পধ দেখাইলেন অতএব দেশস্থ লোকের! বখাবিছিত সহারতা। 

করিবেন।” 

রাধামাধব বঙ্গ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোৌকগমন করেন। তাহার রি 

পরবস্তা ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচজ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন £-- 

“আমর খেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতল!। নিবাসি মহাধনসম্পক্ন ৬রাধামাধব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত ' 

পরশ্থ আকশ্মিক পক্ষাঘাতে পাধিব লীল। সন্বরণ করিক়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে 

অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সঞ্জস্ত তঙ্জজন মধো তাদৃশ অধিকবরগ্ব ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, জতঞএব 

তাহার আকন্মিক পরলোক গমনে সকলেই হুঃখিত হইবেন। উক্ত মহাশয় প্রতাহ সান্গং প্রাতঃ 

শকটারোহণে আ্রণ করিতেন গত গরন্ব প্রাতঃকালে নিযষানুসারে .অমণ করিতে বান্ বেলা! নবম 



সমাজ ইত 
ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিয় বাটা প্রবেশ মাঝ্রে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়) ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যে 

পরীণত্যাগ করেন । | 

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আধাটঢ় ১২৪২ ) 

শুন! গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাঁজিস্ত্েট সম্বমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদথ 
প্রীযুত কিড সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত 

হইয়াছেন। ইঠারদিগকে এতদ্রপে নিষুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পালিমেন্ট এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগকে জু্টাস অফ দি গীসী কর্খে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন এ 
আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ত্রেটেরদের 
'খ্যা বুদ্ধি করা যাইবে। 

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 

কলিকাতার মাজিস্ত্রেট ।--এতদ্দেশীয় ও ইষ্টিগ্িয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্ত্বেটা 

কর্ধে নিযুক্ত করিতে পালিমেপ্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহ! প্রতিপালনার্থ গবর্ণমেণ্ট 

নিশ্য় করাতে এই সপ্তাহে নীচে পিখিতবা মহাশয়ের কলিকাতার মাক্জিস্বেটী কর্ে 

স্থকৃতিকরণপূর্বক নিযুক্ত হইগেন। বিশেষতঃ শ্রীষুত বাবু. দ্বারকানাথ ঠাকুর ও গ্রীযুক্ত 

বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীযুত জেম্স স্থিড সাহেব । 

( ৩ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২১ কান্তন ১২৪৪) 

কটকের ডেপুটি কালেকটর।-_গত শনিবারের কলিকাত। গেজেটের সবার অবগত 

হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলায় নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহার 

পূর্বে এ কর্মে ১৮ জন নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। শুনা গেল সংপ্রতি যে সকল বাক্তি তৎকর্ম 

প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় স্থশিক্ষিত যুবজন 
এবং ভাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীদূত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত। 

(৮ মার্চ ১৮৩৪ । ২৬ ফাস্তন ১২৪৭ ) 

শ্ীযুত দর্পপপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_অঙ্গগ্রহপূর্বক আপনকার দর্পপপার্ে 
পাঠক মহাঁশয়েরদিগের স্থুগোচরার্থ নীচের লিখিত কএক পংক্কি স্থানদানে উপকৃত 

করিবেন। 

পূর্ব এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেে লোক সকলের গমনাগমনবিময়ে ছুষ্ট লোকদিগের 

ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্ক'র বিষয় ছিল তাহাতে মনুষ্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে 

পারিত না পরে যদবধি প্রীল শ্রীযুক্ত রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাছুর রাজ্য প্রাপ্ত 



২৬২ লগব্াদ পাত্রে সেকাল কথা 

হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অস্থসন্ধান ও শাসনকরাতে অনেক নিবারণ হইয়া 

যদ্পিস্তাৎ গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্ক| প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিগা মুরশিদাবাদের 
নিকটব্তি পলাদিনামক প্রচদ্রপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তংস্থানস্থ দস্থ্যভম় ব্যাপককাল 

পর্যন্ত সম্যক্প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদন্থরূপ জিলা কৃষ্ণনগরের শামিল বাগের 
খালনামক এক প্রপিদ্ধ স্থান ৭৭. কশিকাতার সাম্গিধ্য কোন্নগর আঁড়িয়াদহ টিটেগড় 

এবং চাপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যো২ শঞ্চ। ছিল কিন্তু বিশেষরূপ ব্যাপককালপর্য্ন্ত 

জিলা হুগলির শামিল ডুমুরদহনামক এক প্রচরন্দ্রপ স্থান এ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত 
ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রতি মধো২ যে সমণ্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি 

স্থলপথে নির্ব্গ্ধে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাঞ্জশাসনের দ্বার! ত:নেক 

নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে এ ছুরাত্ম! নির্ধয়দিগের নিষ্্রতা ব্যবহার প্রকাশহ ওয়াতে 

বিশেমরূপে শধা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবষাঁয় মহোৎসব শ্রীত্রীঞশারদীয়া 
পূজার প্রাক্কালে ছ্রাম্মাদিগের কুকম্ম ক্রমিক প্রকাশ হ্ইয়াছে এই স্থুল লিখিলাম। 
যদি সম্পাদক মহাশয় অন্ত গ্রহপূর্ব্বক ভাষান্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রাক্কিত করিয়া 
ুষ্টপিগের দমনপ্রযুক্ত রাজার স্থগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন 
তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় 
শাসনের নিমিত্তে কএক নিম্বষ প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রান্োপযুক্ত হয় 

তবে গ্রাহ করিলেও করিতে পারেন । 

তাঁছশেঘ এ ছুরাক্মাসকলে শৃন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষরূপ 
রাজশাসনের দ্বারা অবশ্ঠ নিবারণ হওয়া কোন্ বিচিত্রকথা পূর্বেবে যেমত অত্যন্ত 

অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশ।সনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতদ্ববে 

উভয় পার্খে রাজধানীঅবধি স্বানে২ এ সকল কুকর্শশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাহুর্ভাব 

অতান্ত বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্সিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ 

ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত' আছে সেই 
সকল স্থানে ভাগীরঘীর উভয় পার্থ আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্দি 
অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরখীর 
মধো চর আছে উভয় পার্থে পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর ছুই 

পান্সি নিযুক্ত ছুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পার্থের চৌকীর পান্সি আপনং 
সরহদ্দপব্ধযস্ত দস্থ/ভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন এঁ কুকর্শালিদিগের 

স্বীয় ধন্ব প্রতিপালন করিতে ভরস! হয় না এবং এঁ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্চজন্ত 

নাগরাছ্বার৷ বাদ্যোদ্যম করিলে সকল লোকেই চেতন থাকিবেক পরে যে গ্রামে ছুষ্ট 
লোকসকল বাস করে অবশ্ঠ তদ্গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব 
রাজসম্পর্ণয় অথবা জমীদার সম্পকীয় লোকদ্বার৷ এ সমন্ত গ্রামস্থ ভত্রলোক লইয়া 



সমাজ ২৬৩ 

সথরতহাল করিয়! ছু লোক যে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহ! নির্দিষ্ট হইলে ভাহার 
বাটাতে প্রবেশ করিয়া মন্থ্ষয ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অস্ত্র তলবার ছড় 

বল্পম এবং তির ধন্গকপ্রভৃতি যাহা পাওয়া যাইধেক এবং তাহার বাটার নিকটস্থ 

পুক্ধরিণী অথবা ডোবা কিম্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহা অনুসন্ধানের দ্বারা যদি কোন 
অস্তাদি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পকীয় লোকের নিকট কিন্বা! জমীদারের তরফ 
লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ গ্রতিজ্ঞাপত্র 

লেখাইয়া লওয়া উচিত যে সেই সকল বাক্কি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্সানান্তবে 

গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় 
স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের 

প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া সেস্থানে এবং 

যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়। দিয়া মাইবেক 

এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদাপি মেই সমস্ত ছুষ্ট লোক গ্রামের 

মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া এ ণ্কর্মে পুনরায় প্রবন্ত হয় তবে 

মগ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারধিগের 
সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে জলে কিন্ত! স্থলে কোন মনুম্যা্দির ছুষ্ট পোকের 

দ্বারা হিংস! হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারপিগের প্রাপ 

হইতে হইবেক আর চৌকীর পান্সি বেশী রাখণের যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে 

যদ্যপি ইহাতে রাঞ্জারাকছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের 
প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং 
লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আখাত হইতে পারে ন| এবং ঢোকমকল 
নির্ধিষ্বে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারের! অন্বীকত হইবেন 

এমত বোধ হয় ন| যাদ হন তবে রাজশাসনের নিমিত্তে অবশ্য দীকার করিতে 

হইবেক আর এ চৌকির পান্সির লোকেরদিগের স্থানে উপরের পিখনাস্ুসারে এক২ 

প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে দদ্যপি কোণ মন্তষ্যাপি 
হিংসা অথবা আঘাত কিস্বা কাহার ক্ষতি ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারধিগের 

প্রতি অর্পিত হইবেক এবং এ গননাগমনের কোনস্থানে ধদ্যপিকোন লোকের প্রতি 

আঘাত হয় তবে তাহাতে এ জলপথের চৌকীর পান্সির নিযুক্কর| লোকসমস্ 
এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকগ্রভৃতি এমত কুকন্মহ€য়ার বিষয় মম্বীকুত 

হইয়া এজহার দেয় এবং যদি তাহ! প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডা হইবেক আর 
আপন২ সীমা সরহদদের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিনয়ের শিবারণার্থ শহর 

কলিকাতার মাঞ্জিস্্েট শ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তমক্প 
নিয়মসকল তীহার মন্ত্রণাঙথারা নির্দারিত হইতে পরিবেক কারণ পূর্ষে এতদ্ধপ 



২৬৪ সওবাদ পত্রে সেক্াবেনত্র শ্রথা 

দৌরাত্ম্য সাহেবের উত্তমরূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত 

হইয়াছিল আর পূর্ববে এই রাজধানীস্থ অনেক সন্তান্ত ও বর্ধিষুঃ এবং বুদ্ধিমান লোকসকল 

ছিলেন তাহার! অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক 

ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচনা 

এবং জিজ্ঞান্ত প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেব বাহাছুর এবং শ্রীযুক্ত 

বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন ইহারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও 

নিয়ম '্বধারিতের বিষয় সুন্দররূপ ধাধা হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকাব! 

১৭৫৫ । কন্যচিৎ কলিকাতানিবাসি পথিকল্য। 

(৭জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 

জিল। হুগলি । সরদার ডাকাইত গ্রেফতার । শ্রীুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

সকলেজ্ঞাত আছেন যে রাধ। চঙ্গনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থান বেণীপুরের 

মোতালক এক্ারপুর মুশরিয়। গ্রামে পূর্বে বসবাদ করিত ততৎ্কালে তিন চারি 

তাকাইতিঅপরাধে গ্রেফতার আসিয়৷ শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত 

হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন্ন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়! ছিল 

একালপর্যন্ত যে সকল মাজিস্ত্রেটসাহেব এ জ্িনাতে শ্তভাগমন করিয়াছেন এ রাধার 
গ্রেফতারির বিধিমত স্চেষ্টাকরাতেও সফল না! হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্বর রাধা আপন 
পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়া এ জিল! ও জিলা নদীয়। ও বর্ধমানে ভারি২ ডাকাইতিনকল 

ও অনেকানেক প্রাণি হিংদ| করিয়া ইতন্ততো দক্থাবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল 

এই জ্িলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্গি অন্ঠান্ঠ 

ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফ তার হইয়া সমুচিত সাজ! পাইয়াছে এ সকল 
ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধ। সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যন্ত হইয়াছে এবং জিল! 

বদ্ধমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হইয়া তাহাকে গ্রেফ তার 
করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশতেহার আছে তন্তিন শ্রীধৃত স্থপরিপ্টেণ্ডেণ্ট- 

সাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিষয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই 
দুষ্কর ত্কর গ্রেফ তার হয্স নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর মাসে থান! বাশবেড়িয়ার 
সরহদ্দে কবিরহাটার গঞ্জে রাজকষ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়া! ক্বপষ্ঠাদ চৌকিদারকে 

বল্পমের খোঁচা মারিয়া খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞ্িমন বেরাওনলু মাঞজিত্রেটসাহেব 

স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া নানান্থুসন্ধানে নিশ্চিত এই ডাকাইতী রাধারত জানি 
অশেষ বিবেচনাপূর্ববক কর্ধক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলামহোসেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ 

নাজির মাসাবধি থাকিয়া বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে ছইজনকে আনাইয়! 

অশেষ আশ্বাস ও ব্যয়ব্যসনের ধারা বশীভূত করাতে তাহারা বিভীষণের সায় ঘরভেদী 
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'হইয়া রাধা সরদারকে থানা পাওুয়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মোসলমানের 

বাটাতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর গ্রামে বূপটাদ চঙ্গ মলের 
বাটাতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া নাজিরকে স্বাদ করিবাতে ১৮৩3 সাঁলের 
৯ জান্থআরি দিবসে সাহসি নাজির সহসা স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পহুছিয়। রূপচা॥ চঙ্গের 

ঘর বেষ্ট7ন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া ইয়া আলী বলিয়! বিক্রম করিয়া 
নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়! পড়িতেই জীবন সামান্তজ্ঞানি হিন্দুস্থানি মঞ্ খানামক মহাবল- 

পরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়! লুফিয়! রাধাকে ধরিয়৷ মাটিতে .পড়িতেই অন্যান্ত চাপরাসিরা 

বিক্রম বিস্তরণ করিয়। বন্ধনপূর্ববক হুগলির কাছারীতে আনিয়া! উপস্থিত করিলে সকলে 
ধন্য২ শববপূর্ববক শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্েটসাহেবের শ্তভাগমনে ছুক্ষর তঙ্গরদমনে দেশ রক্ষা হইল 
কহত উচ্চৈঃস্বরে কোলাহলে মাজিস্ত্েটসাহেবকে আশীর্বাদ করিয়। এইক্ণে এ দেশস্থ 
তাবল্পোকে বাত্তর্রিকালে কুতুহলে নিয়ে সুখে নিদ্র। যাইতেছে । মে রাপাকে পূর্বে 
১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগ! প্রায় চারি শত [লোক 

সম্বদ্ধিতে চিতারমার পুক্ষরিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধ। সরদার কাতান ধরিয়| 

পরাক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দপূর্ববক এ ব্যহমধ্যহইতে নির্গত হইয়া শদী সম্ভরণ করিয়া পপাইয়। 
গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাঞ্জির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়। পক্ষির স্তাম় দরিয়া 
আনিয়া পিঞতরে বদ্ধ করিয়া পরে এ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি'জিল! গাক্জিপুরনিবাসি 

সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহারা পূর্বকার সঞ্ষেতান্*মারে এ মোসলমানের 
বাটাতে ডাকাইতি করিবার মানসে সন্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিফ! ধৃত হইয়। 

ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্ববরৃত তাবৎ ছুশ্চরিত্র বিবগিয়। অথাৎ 

একরার করিয়। কহিবাতে জানা গেল যে অগ্য দশ বার বৎসরহইতে রাধ! চ্গ আপনাকে 

রাধানাথ বাবু বলাইয়া জিলা গাজিপুরে ফিলথান। ঠিকানাতে বাস করিয়া এক বিবাহিত) স্ত্রী 

দ্বিতীয়া পরশ্ত্রী লইয়] থাকিয়! প্রতিবৎসর বর্মাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়া দলবদ্ধ করিয়া 

দন্্যবৃতিত্বার বনুধনাপহরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীক্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত 

কালযাপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাবান্ত হইয়। সমুচিত দমনের 

কারণ ৩* মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে সোপন্দ হইয়াছে শ্রমুক সেসন 

জজসাহেৰ স্থবিচারক প্রজাপালক দুষ্টনাশক ধন্মাবতারের বিচারে ছুষ্টের দমন ও প্রঙ্জার 

রক্ষণজন্য যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি 

তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কন্তচিদ্দর্পণপাঠকশ্য। মোকাম হুগলি। 

(১৪ জুন ১৮৩৪ । ১ আঘাঢ় ১২৪১) 

শ্রীযুত দপপিপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 
জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্থেট সাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও 

২স্ড৪ 



২৬৬ সংবাদ পত্রে সেক্কাবেলেল্র কথা 

রেদ্রগস্তি এবং প্রতি গ্রামে সকল পাড়াতে নাগরা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল 

চৌকীদারদিগকে এক২ নাগরা ও তির ধনুক ও বল্পম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং 
জমীদারের আমলা ও মণ্ডল প্রক্জারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোদগন্তি করিতে 

এবং সকল ঘাটাতে এক২ ঘর করিতে দফ|২ পরওয়ান! জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম 

মাফিক জমীদারের আমলা মগুল ও প্রজা ঘাটী ও রোদগন্তি করিয়া রাত্রিজাগরণে 

প্রাণাস্ত এবং অশেষমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দস্থ্যভয়নিবারণ ও প্রঞ্জাবর্গের ধন 
প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্থ্যর! সঙ্গোপনে ডাকাইতি করে ন! অকুতোভয়ে মশাল 
জালাইয়। দ্বার ভাঙ্গিয়া ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভয়ানকদর্শনে ও চীৎকারশবে 

গ্রাদস্থ লোক হৃৎকম্পে মরে গ্রামের লোক নাগরার শব্দে একত্র হইযা কি করিতে পারে 

তৎকালে দন্্যরপিগের নিকটে যাওয়া যমালয় গমনকরা সমান সহশ্্র ছাগল এক ব্যাপ্রকে কি 

দমন করিতে পারে। দস্থারা দায়মল্হবস হইয়া লৌহযুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের 

প্রাণ নষ্ট করে বিশেষতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়। ডাকাইতি করে তৎসময়ে 

সহম্্রগুণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমল! মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী 

অন্ত্রধারণে অপারগ বুথ রাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুছুদের খলল সপরিবারে 

অগ্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়। 

শিশিরে জলে আদ্র ও পীড়িত হইয়। হত্যা হইতেছে চৌকী পহরার কম্মে থানার আমলা 
ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজ্জা মালের কর্ণে- নিযুক্ত পৃথক্ কর্শে 
পৃথক্ ব্যক্তি উপযুক্ত দুই কম্ম এক ব্যক্তিহইতে হুশংখলরূপে হইতে পারে না তাহাতে উভয় 
কর্মের ব্যাঘাত হয় থানার আমলারা অসিজীবী অর্থাৎ অস্ত্রধারী তাহারা অক্্রবিষ্ঠায় পারগ 

চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি করে দরমাহ! পায় তাহারা ডাকাই তি- 
হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে তৎপরদিনে থানার আমলা তদ্ারকের 

নিমিত্বে তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবাসির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া 

ধন হরণ করে থানার আমলার! প্রজার সর্বনাশ করে দন্থ্য রাঝে ডাকাইতি করে 

যাহা উপস্থিত পায় তাহা! লইয়। যায় থানার আমলার! দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে 

যাহা! অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্ত স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে . 

প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পাম না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া 

লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি 

কল্পন। করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশং টাকা জমিদারের আমলার 

জরিমানা হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ্জ প্রকৃত ভাকাইত চোরকে গ্রেফতার না করিয়! 
অন্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হন্ুর চালান করিয়া! আপন জাকে 
সানি জাহের করিয়া সফরাজ হয়। চুরি ডাকাইভী তদারকের কারণ দ্বারোগা গ্রাষে 
গেলে ছলে বলে গ্রজার সর্বস্ব হরণ করে। দ্ারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন 



সমাজ ২৬৭ 

জিনিস ফেলিয়া! সেই প্রজার খান৷ তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফতার করিয়া 
আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাক! দিয়! দারোগাকে 
রার্জি না করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়া প্রাণাস্ত করে থানার 
আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে 
এবং নাজিরের উৎপাতে জমিদ্রারানের জেরবারী নান। প্রকারে হইতেছে তহার 
এক দৃষ্টান্ত বর্তমান বৎসরে বৈশাখ মাহাততে চৌকি পহরার তদারকের নিমিত্তে প্রত্যেক 
জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ানা সাদের হয় ইহাতে কমবেশ ১২০ জমিদারের 
নামে ৩৬০০ কেতা পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পরওয়ানায় নাজীরের পেয়াদার মেয়াদ ৫€ রোজ 

হিসাবে দিনগ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকার অধিক এক মাসে নানীরের লাভ 
ইহাতে নাক্ষীরের ধনবৃদ্ধি জমীদারের জেরবারী না হইবার বিষয় কি। জিলার কাছারি- 
হইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ানা পহুছাইতে ছুই দণ্ডের অধিক কাল বিলগ্ের বিষয় নহে 
ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া অতিমসঙ্গত কাছারিতে জমীদারের 

মোফ তার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ান! দরিয়া রসিদ লইলে নাহক জেরবারী হয় না 

ডাকাইতদ্দিগকে দমন করা এদেশের জমিদারের আমল। ও প্রজার সাধ্য নহে জমিদারি 

কাছারিতে ডাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আমল! অপাত্রপ্রযুক্ষ তৎকালে ভয়ে 
পলায়ন করে দস্থ্যরা তাহারদিগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে পণ্টনের সারজন সিপাই 

রোদগন্তি করিলে দস্থ।রপ্দিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথবা হিন্দুস্ানি বলবান্ সাহদি 

জৌয়ান জমাদার ও বরকন্দাজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি পহরার ও রোদগন্তির বিহিত 
তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিমিধিকং বিজ্ঞেঘিতি। 

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কাঠিক ১২৪২) 

প্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেধু।_-"'*জিলা নদীয়ায় ইহার পূর্বে ১৮৩৪ সালে 

সাবেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধো ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়। আমর! 

নদীয়া জিলাস্থ তাবল্লোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞিৎ সংস্থান আছে তাহারা দন্থ্যভয়ে 

এমত ভীত ছিলেন যে কেহ রাত্রিকালে হ্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। বরঞ্চ কেহ২ 

সপরিবারে রাত্রিষোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আস্ম গৃহ পরিত্যগপূর্ধবক দরিদ্র 

লোকের কুটারঘরে জাগৃতরূপে কালযাপন করিত ও সর্বদা পথে ঘাটে বিশেষতঃ রাত্রিযোগে 
গ্রামান্তর যাইতে হইলেই প্রাপসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না বরঞ্চ 

হুজুরের প্রধান২ আমলার এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ই থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের 

সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্ট! পাইতেন না যে 

সম্কক্প্রকারে ছষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রালবজন্ই এমত ঘটনা 

হইয়াছিল। এইক্ষণে নদীয়! জিলাস্থ তাবৎ লোকের অত্যন্ত সৌতাগ্যজন্ত অতিহ্থপ্িত 



২৬৮ 2গলওলাদ পত্রে স্েক্াব্লে্র কথা 

পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযৃত রাবট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় 

শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দস্থাভয় এককালে রহিত হইয়াছে । দন্্যভয় কি ক্ষুদ্র২ 

চৌধ্যভয় যাহ! কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বপ্পতা 

হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি এ জিলায় হইলে 
এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌস্থফের এক প্রধান গুণ এই যেকোন 

আমলার কথা শুনিয়! কম্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার 

ভকুম দেন ইহাতেই এমত স্থশুঙ্খলরূপে দস্থ্যভয় নিরারণ হইতেছে । পরস্ত উত্ত বিচারকর্তার 

কপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা৷ ও গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুত্্ গ্রামমকলে এমত রাস্তা 

ও পন্থা! ও পুলসকল বাদ্ধাইয়৷ দিতেছেন যে তদ্ছ্বার৷ পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য সন্থদ্ধীম 

লোকেরদিগের গমনাগমনের অত্যন্ত স্থযোগ হইয়৷ দ্রব্যাদির দুর্মল্যতার দ্িন২ লাঘবতা৷ ও 

হাট বাজার গোল! গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। সাহেবের গুণ এ ক্ষুদ্র কত 

লিখিবেক আমরা বোধ করি যে নদীয়। ছ্লার পর২ উন্নতিজন্তই এমত হাকিমের আগমন 

হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্জলেখকের প্রার্থনাপূর্ববক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাত্পধ্য 
এই যে দ্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পণ কাগজের দ্বারা শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল 
বাহাদুরের ও তণ্ঠ কৌন্সেপি ম্হাশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া শ্রীযুত রাবট হালকেট 

সাহেৰের অধিক দ্িবস উল্ত মাজিস্বেটা ও কালেক্টসীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে 

হষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়া আমর। উক্ত জিলাম্থ তাবৎ লোক নিরুদ্ধেগে কালযাপন করিয়া 
দর্পপপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব] প্রার্থনা করি। 

নিবেনদপত্র শ্রশিবচন্দ্র সিংহ গলদে ৬ গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুকা চাকলে 

কষনগর জিল! নদীয়। ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে । কলিকাতা! ১১ নবেম্বর | 

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফান্ধন ১২৪৬) 

শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।--বেহাল৷ নিবাসি মান্ত বংশ্ক সাব্্ণ 
মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পৃজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপ্র অত্যাচার 

করিতে ছিলেন তাহারদিগের'দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়! ডুলি পাক্ীতে গমনাগমন 
অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ভুলি পান্ধী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একব্র 
হইয়। তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি 
ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা! যুখে আসিত 

তাহাই কহিতেন তাহাতে লঙ্জাশীলা কুলবাল। সকল পয়সা! টাকা সঙ্গে না থাকিলে 

বস্তালক্কারাদি পধ্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হুইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া 
বেহাল। নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত 
অন্যায় দেখিয়া পত্র প্রেরকের! সমাচার পত্রে উদ্ক বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং 



সমাজ ২৬৯ 

চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেট প্রীযূত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর 'আক্ষেপ করিয়াছিলেন 
অনস্তর এঁ সাছেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া ডলি 
আরোহ্ণপুর্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়। 
দিলেন তাহারা বলে এঁ ডুলিতে কোন স্তী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের 

বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবামাত্র বারোএয়ারি পাণ্ডার! পূর্বাবধি যে রূপ করিয়া 
আসিতেছেন সেই রূপ অগ্রসর হইয়া! ডুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা 

কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া যাইতেছে 
তিনি বেহারার সহিত কথ। কহিবেন না এবং তাহার সঙ্গে টাকা পয়পাও নাই তবে তাহার! 

টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাণ্ডারা বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের 

বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না৷ আমর! দেখিব তাহাতে বেহার৷ 

কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া 
বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া দেখেন শ্রযুত্ত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক 
সাজিয়া বসিয়! রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহ! হৃতকম্প হইল এবং 

কে কোন দ্বিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না ততৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া 

বিচারকর্তা হইয়। দাড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়। লইয়৷ স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়। জানিয়াছেন 

তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না আমর! জানি এ মাজিস্্রেটে সাহেব যে 

বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহ! বিবেচনা! করেন অতএব প্রার্থনা করি তাহার অধিকারের মধ্যে 

যেং স্থলে ঈস্থ্য চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্ব পথিক হইয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই ছুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধর্মান্সারে চলা 

হইবে এবং সর্বসাধারণ লোকেরাও তীহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়! সন্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে 

পারিবেন ।---ভান্কর। 

(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

শ্রীধূত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।_ প্রিয় সম্পাদক মফ:ঃসল সম্পকাঁয় পোলিসের 

কার্য শোধনার্থ সংগ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে 

পরমাহলাদিত হইলাম । বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা 

জালে বন্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজার! যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেপ্ট রুপাবলো কনপূর্ব্বক 

তাহা নিবারণ করেন সেই আশা! এখন সফল হইবে । আমি পূর্বে শুনিয়াছি মফঃসলের 

পোলীসের লোকের! অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্থই নাই বিশেষতঃ বদ্ধমানে 

আসিয়া পোলীসের হস্তে ্বয়ং ঠেকিয়া আরো! শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় বর্ধমানের 
স্বর্গীয় মহারাঙ্গ তেষশ্চজ্্ বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসস্তকুমারী ফৌজদারী 



২৭০ স্বগ্থাদ পত্রে স্ষেক্সাবেব কথা 

সম্পকীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন । অতএব আমি বর্ধমানে থাকিয়া 
তাহার কণ্ধ নির্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাহার পরিবারের 

আমার বিপক্ষ সুতরাং তাহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন 

সন্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং ্ীমতী মহারাণীও আমাকে 
তুপযুক্ত সন্্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইকপ দেখিয়া বর্ধমানের পোলীসের কোন 
আমলা লোভেতে উন্মত্ত হুইয়। প্রথমত বরকন্দাজ দিয়! পাঠাইল “আমি এক দিবস বাবুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” কিন্ত পোলীসের নে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ম্বণা আছে। 

অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ ছুই তিন দিবস বলিয়া! শেষে আমার 

নিকট এক পরবান। পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি এঁ পরবানাঙগরূপ ক'ধ্য করিব 

না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে। 

&ঁ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাত। হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়৷ 

রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা! এবং বাসাতে 
কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং এঁ বাবু 
কহলানেওয়ালা! কি নিমিত্বে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়1 থানায় পাঠাইতে 

হইবে যর্দি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার 

আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়! থানায় পাঠাইতে হইবে । যধ্দি না দেয় তবে তাহার কারণ 
লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ গুত্যহ লিখিয়া থানায় 

পাঠাইতে হইবে । আমি তাহার এইরূপ অসম্ত্রমের লেখ দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্থ আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। 

কারণ আমি ইঙ্গলণ্তীয় শ্রীমতী মহারানী বিকটোরীয়ার প্রজা তাহার অধিকারের মধ্যে যথা 
ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ববক বাস করিতে পারি তাহাতে পালিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাছুরের 
কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে এ আমল! আমাকে এগ্রকার অসম্রমের শব্ধ কি 
কারণ লেখে । পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম 

কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্ত্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সন্থ্যবহার করিয়াছেন । পঞ্জ পাঠমাত্র 

তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে 
আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে এ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং তয়েতে 

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই। 
কোন২ আমল! অত্যন্ত ছুরাচার বর্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে 

গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ 
মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে এ রাক্ষস দরিজ্র লোকের স্থানে ১৪** 
শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং এ সময়ে এক গৃহক্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে ষাহাকে পায় 

তাহাকেই চোর বলিয়া কয়ে রাখিয়া! টাক! নিয়া! ছাড়িস্বাছে। বাহ! হউক আমি তাহার 



সমাজ ২৭১ 

ফর্নের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়! মাজিস্ত্রেটে সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য 

রাত করিব ।-_্রীগোৌরীশক্কর তর্কবাগীশ । 

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

শ্বীধূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েযু।_-মদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্ধমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন 

তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আমি উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি 
উক্ত দ।রোগার প্রতি স্থন্ধ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে । যেহেতৃক এঁ দারোগ! বাবুর 

প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদন্থরূপ ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে 

নহে কিন্তু ছুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯» আইনে ১৮১৭ সালের ২৭ আইনে আছে 

অতএব তাহার প্রতি অন্তায় দোষ উদ্ধার করা আমার উচিত। এবং এ দারোগা বাবুর 

নামে যে পরবানা দেন তাহাতে মাজজিস্ত্রেটে সাহেব যে তাহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে 

ধসাহেব যে আইনমত কর করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না। যেহেতুক বাবু এ 

নগরের মধ্যে আগন্তক লোক বটেন এবং দারোগা তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা 

করেন তাহ! উক্ত আইন অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের 

বোধে আরো তাহার এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী 

মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহাললে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা! আনি যেমন অবগত 

তেমন এ দারোগাও অবশ্ত জাত আছেন। কিন্ত ইউরোপীয় মাজিস্ত্রেট সাহেব দারোগার 

প্রতি যেরূপ হুকুম দিয়াছেন তাহা! বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত ন! হইয়াই করিয়া 

থাকিবেন। পত্রপ্রেরক লিখিক্বাছেন যে দারোগা আমলা বলপূর্র্বক টাকা ঘুস লইতেছেন 

তাহা এম্ন্্রপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও এ উৎকোচের সম্পর্ক ছিল 

কিন্ত তবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহইতেও টাকা! লইয়াছে। 

আমিজানি যে তাহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাহার 

উৎকোচ গ্রহণের বিষন্ প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল না। 

কথিত আছে যে বাবু এ রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বানু, বিপক্ষ 

হইয়াছেন। যদ্যপি ত পত্রলেখক এ সকল গ্তপ্ত ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে 

আমি করিব তিনি তাহা অপহ্ছব করিতে পারেন করুন। সে যাহুউক লেখক আপনাকে 

তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদূরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিনা কহিতে 

পারিঘে তিনি কলিকাতাস্থ একটা সংবাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন। অতএব কোন 

প্রকারেই ত্রাহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল না। যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ 

না করিতেন তবে তাহার হঙগল হইত ও সন্্রম বজায় খাকিত। এবং আমারো! এই বিষয়ে 

এপর্ধান্ত লিখন জাবস্তক হইত না। 



২৭২ সগ্ল্রাদ পত্রে সেক্াব্নেক কথা 

পণ্ডিত গৌরীশস্কর তর্কবাগীশের জীবনী সম্বন্ধে থুব কম উপাদান পাওয়া! গিয়াছে । তিনি কলিকাতায় 

আলিয়। রামমোহন রায়ের দলভুক্ত হন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাম্কর পত্রে তিনি 

বীটন-প্রতিঠিত বালিক-বিদ্াালয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন £-_ 

“আমর কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়] রাজ। রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই 

ব্ন্ত করিয়াচিলাম ম্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদ্দিগের বিবাহ, স্ত্রীলোক দিগে 

বিদ্যাহাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্ীর্ঘ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজ রামমোহন রায় আমার- 

দিগকে নিকট রাঁগেন,। এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাপাধা পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি 

চাহাতে কৃতকাধ্যও হইয়াছি, সহমরণ পঙ্গাবল্বি পাঁচ ছয় সহস্্ পরাক্রাস্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট 

ফোনের প্রধান হালে লার্ড বেশ্টিষ্ক বাহাদুবের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি 

য় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়েব বিষয় কি, এখন শামর। মাপনারদ্িগকে ম্বাধীন জ্ঞান কি ইহাতে 

দানবকেই ৬য় করি না মানব কোথায় আছেন,*** 1৮ 

সাংবাদিক হিসাবে গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশের মথেষ্ট সুনাম ছিল। “সম্বা? ভাস্কর পত্র প্রকাশ করিবাব 

পুরে তিনি মনেকদিন “গ্রানাম্বেষণ' পত্রের বাংল।-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের 

কঠদেশে যে কবিতা শোভ। প্াইভ: তাহ] তাহাই রচিত ।-- 

“...মদ্ধংষ্ঠ যুব হিন্দুগণ মাহার] বাপিকাদিগের শিক্ষালয় স্থীপনে উল্লনিত হইয়াছেন ডাহারাও কি স্মরণ করেন না 

জাানাশ্বেষণ পত্র মন্বাৰঢ় হইলে পর জ্ঞানাম্বেষণের শিরোভূষণ কবিতা করিতে তাহীরাই আদেশ করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে আনব] যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডার়মীনাবন্থায় যে কবিত। করিয়াছিলাম সেই কবিও। 

জ্ঞানাম্বেষণের শিরোভ্ুষণ হয়, তাহা অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, মে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান 

মনুষ্যাণ। মজ্ঞান তিমিরংহর । দয়ামতাঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতীমপিস্ংহর' গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও 

তৎকালেই বাক্ত করিয়াছি 'বা&। হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া! সত্য উভয়েকে করিয়। স্থাপন ॥ 

লোকের অজ্ঞান পপ হর অন্ধকীর। একেবারে শঠতারে করহ সংহীর ॥ এই কবিতা হছ্বারাই 

'আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে... 1” ('সম্বাদ ভাক্কর--২৬ মে ১৮৪৯) 

খুব সম্ভব তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করির়াই সমসাময়িক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন £-- 

“সন ১২৩৮ সালের ৫ আধাড়ে জ্ঞানাম্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাখক প্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি 

বাবু সুধাকুমীর ঠাকুরের দৌহিত্র বার্সীল] লেখ। পড়া কিছুই জানেন না! এবং বাঙ্গীল। কথ! কহিতে 

ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গল। সমাচার কাগজের এডিটর না! হইলেই নয় 

মাতামহদত্ত কিঞিৎ সঞ্চিত আছে তাহা ভাবৎকে বঞ্চিত করিয়! এ কাগজের জন্ক কথক কিছু 

বায় কেন এক জন নাটুরে ভাট মগ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়! চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্ুদেষী 

কাগজ আরস্তাবধি কেবল ধার্টিকবর প্রীযুত চল্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে জার হিন্দুশান্ত্র ভাল নহে 
তাহারি পোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজগ্য তদ্রলোকমাত্র & কাগজ কেহ পাঠ 

করেন ন। তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইক়া। দেন ।” (২১ জানুয়ারি 

১৮৩২ তীরিখের “সমাচাব দপণে উদ্ধত ) 

এখানে যে গৌরীশঙ্করকেই লক্ষ্য কর] হইয়াছে তাহা! মনে করিবার কারণ আছে। ১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের 

প্রথম ভাগে গৌরীশদ্বর কলিকাত। হইতে 'সন্বা দ তাশ্ষর' পত্র প্রকাশ করিলে 'জ্ঞানান্েষণ' লিখিয়াছিলেন $-.. 



জাজ ২৭৩ 

“পুর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিমি ভাক্ষর নামক সংবাদ কাগঞ্র প্রকাশ করিয়াছেন উ সন্বাদ 

পজজ অতি উদ্তম হইয়াছে...” (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তাক্গিখের “সমাচার দর্পণে' উদ্ধত) 

কিন্তু আঙাদের জানা 'আছে বে গৌরীশম্করের জন্ম হব ১৭৯৯ খৃষ্টাবে শ্রীহাটের ইটা পরগণার পাচগাও 

গ্রামে। 

গৌরীশক্কর আরও একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন ; কাগজখানি--সন্বাদ রসরাজ । 

১৮৫৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাধ ১২৬৫) গৌরীশঙ্বরের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রনাথ ভট্রাচাধা 'সম্বাদ 

ভাক্কর' পত্রের সম্পাদক হুন। তিনি তর্কবাগাশের পাঁলিতপুত্র ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। গোৌরীশ্কর 

অপুতক ছিলেন । ছূর্জন দমন মহীনবমী' পত্রে (২৬ অকোবর, ১৮৪৭, পৃ. ৫৪) পাইতেছি,.-“'বোধ করি 

্পুত্রক ভান্বর সম্পাদক ...। 

গৌরীশঙ্কর অনেকগুলি প্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন । এ-পর্য্স্ত যেগুলির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে, প্রকাশকাল- 

সমেত তাহাদের উল্লেখ করিতেছি £-_- 

(১) ভগবদূগীত1__নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত । প্রকাশকাল ১২৪২ সাল (১৮৩৫7)। 
(২) ভগবদ্গীত1-_ সমগ্র অংশের অনুবাদ । প্রকাশকাল ১৮৫২ সন। ১৮৫২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর 

আরিখে 'সংবাদ পূর্ণচঙ্টোদয়। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :-_ 

“ক্ুধিজ পঙ্ডিতবর ভাগ্বর সম্পাদক প্রীঘুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশর কর্তৃক ভগবদশীতা। গ্রন্থ 

গৌড়ীয় সাধুভাবায় অন্ুবাদিত হক মূল টীকা সন্কিত অতি পরিষকাররপে মুক্রান্ষিতানন্তর প্রকাশিত 
হইয়াছে।...সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্বে এ গ্রন্থের প্রথমার্ধ অর্থাৎ নবমাধায় পর্যান্য অনুবাদ করিয়া 
মূল টীক শুদ্ধ প্রকীশ করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্শুপরায়ণ ব্যক্তিমাক্রে নিরজ্তর 

নিরতিশয় ঝুধানুতব করত প্রীর্ঘন1* করিতেন অপরার্দও ত্বরায় প্রকাশিত হয়কিস্ত মধ্ে কিন্ংকাল 
সম্পাঙগধ মঙাশক তথ্িষরে পরিশ্রম স্বীকারে ধিরতি অবলম্বন করাতে তাহাদের বপন] পূর্ণ হইতে 

পান্গেদাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্ধ অনুবাদ করিয়। সমূদায় একত্র মুদ্রিতা নসর 
প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাস পূর্ণ করিতে পারিবেন। অস্তান্ত বাজিদের কতৃক ভগবদগীতা 

গ্রন্থের অগ্ুযাদ ভাষাপদ্যে সংকলিত হইয়। বাহ! প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশান্ত্রের ত্বজিক্াহ- 

দিগের জিজ্ঞাস! নিবৃত্তি হইতে পারে নাফেন না এ গ্রন্থের অর্থ তাৎপর্য অতিশয় কঠিন, অপর 

হন্দোবদ্ে কোন পৃত্তফ্ষের'অধিফল অগ্ুবাদ হয় না সুতরাং তাহাতে কাছারও বিশেষ উপকার দশিবার 

সম্ভাবন। ছিল ন।।... 

(৩) জানপ্রদীপ, ১ম খণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টাঙ্গ সকল । প্রকাশকাল 

২* আবাড় ১২৪৭ সালন২ জুঙ্সাই ১৮৪০। 

(৪) জানপ্রদীগ, ২য় খণ্ড । প্রকাশকাল ১৬ মাঘ, ১২৫৯-৮২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩। 

(৫) তৃগোলসার-_পৃখিবীর 'নাকার ও বিবরণাদি নিরাপক নান! প্রস্থ হইতে সাঙ্গেপ সংগ্রহ। 

গীগোযীশন্কর ভষ্টাচাধা কৃত। প্রকাশকাল ২৫শে কার্তিক ১২২*-৯ নবেত্বর ১৮৫৩ । 

(৬) নীতিরত্ব। প্রকাশকাল ১১ই জুন, ১৮৫৪ (৩, জ্যেষ্ঠ ১২৬১) । ১৮৫৮,৮ই জুন তারিখের 

'স্ধাদ ভাস্বর পত্রে গাইতেছি :-- 

“আমর! নীতির নামে এক গ্রন্থ প্রাণ্ত হইয়্াছি আদ্যন্ত সমুদবার পাঠ করিয়া! দেখিলাম নীতিরদ্র নীতিরক্কই 

হইয়াছে, রাষারণ পুরাণ খহাঁারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি পানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সফল 

খ-্-৩৫ 



২৭৪ গগবাদ পাত্রে সেক্ষাবেনত কথা 

গ্লোক দৃষ্ট হইয়াছিল গ্রন্থ কর্থ। তাহার মধ্য হইতে বাছনী করি) সারং শ্লোক সকল লিখিয়াছেন এবং 
আপনি ভাষ। কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছেন, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শবে লিখিত 

হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠ যোগ্য হইবে... আমার দির্গের প্রধান সহযোগী জীবুক্ত 

গৌরীশক্কর ভটাচার্ধা মহাশয় শান্ত রত্রীকর হইতে নীতিরদ্বকে উদ্ধার করিয়াছেন...মুল্য অন্ধ মুত্র! ।” 

(৭) মহাভারত, ১ম খণ্ড। প্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত | 

(৮) মহাভারত, ২য় খণ্ড। “উদ্দ্যোগ পর্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব প্ধ্স্ত। বল্গ ভাব! পদ্য কাশীদাস 

রচিত। প্রীগৌরীশক্কর ভট্টাচার্য সংশোধিত ।...সন ১২৬২ সাল পৌব।” (? জানুয়ারি ১৮৫৬ )। 

(৯) চণ্ডী । যুলও গোবিদদরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টাকাকারগণনন্মত। টীকা সহিত। প্রকাশকাল 
১ বৈশাখ ১২৬৫-১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ । 

ডক্টর শ্রীস্থশীলকুমার দে তাহার একটি প্রবন্ধে (174. 1189/ 0%৫7/611 1927, 0, 21-24) 

গৌরীশঙ্করের গ্রস্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত তিনি উপরের তালিকার ২, ৬-৮ সংখ্যক পুস্তকগুলির সন্ধান পান 

নাই। তিনি 'পাকরাজেস্ক'র পুস্তকথানিকে ( সন্তবতঃ পাদরি লঙের তালিক। অবলম্বনে ) গৌরীশঙ্করের রচন! 

বলিয়াছেন, কিন্তু ইহ] প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর তর্বালঙ্কারের রচিত । 

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত “সংবাদসার” পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 

এই পুস্তকের সমালোচন। প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১২ই জানুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভান্বরে' গৌরীশঙ্কর 

লিখিয়াছিলেন £-_ 

“*-নংবাদসার গ্রন্থে বঙ্গ ভাষার সকল সমাচার সার বিষর উদ্ধত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্সের [বগক্ষ নহে 

অতএব সর্ববজাতীয় বালকেরাই ইহ? পাঠ করিতে পারেন এব যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ গসই দেশীয় লোকের 

সংবাদসার গ্রন্থ মধ্যে ইহাঁও প্রাপ্ত হইবেন খ্রষ্ীয়ান ধর্মাবলম্বি রাজারাও হিন্দুধর্সের পোষকত! 

করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমর] সংবাদসার গ্রন্থ হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি...) বদিও 

১৮৪* সালে আমরাই জ্ঞানাম্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদধী, সংবাদ ছধাকর 
ইদানীং সম্বাদ ভান্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধত হইয়াছে তাহার 
বুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চজিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা। 

আমর) জধিক হ্ুখা হইব ১৮৪* সালে জ্ঞানাহ্থেষণে গবর্ণমেষ্টের হিচ্ু ধর্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমর! যে 

প্রস্তাব লিখিয়াছিলীম তাহা এই |...” 

পঞ্ডিত গৌরীশস্কর তর্কবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী £- 

(১) “পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তরকবাগীশ”-_প্রকৈলাশচত্র চক্রবর্তী । ১৩১৯ সালের “বিজগ্না” পত্রের ৮১, 

১৮৭ পৃঃ জরষ্টব্য। 

(২) প্রহটের ইতিবৃত্ত _ পঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি। ৪র্থ ভাগ (১৩২৪ বঙগান্ধ ), পৃ. ৬৪-৬৭। 
(৩) বঙজজীর়-সাহিত্য-সম্মিলন পঞ্চদশ অধিবেশন রাধানগর ( ১৩৩১ )- মহামহোপাধ্যার প্রীধুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্িভীহণ | পৃ. ২৬। 

(8) “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস”--বঙ্গীক়-সাহিত্য-পরিধৎ পত্তিকা, ১৩৩৮ সালের ৪র্ঘ সংখ্যা ও 

১৩৩৯ সালের ১ম সংখ্যা। এই প্রবন্ধে জামি গৌরীশ্ধর তর্কবাঙগীশের 'জ্ঞানাম্েষণ, “সন্ধা তাক্ষর' ও "সন্ধা 

রসরাজ' পত্র সম্পাদনের প্রামাণিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা! করিয়াছি। 
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( . ডিসে্র ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১১৪৪ ), 

আমি শুনিতেছি শ্রীযৃত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিক রুষ্ণ মন্লিক 
আমলারদের কর্ঘেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্বদাই তাহারদিগের ইচ্জ1 যথার্থ বিচার 
করেন অতএব আমি - প্রার্থনা করি সকল বিচার কণ্তার এইরূপ মনোযোগ করুন ।-__ 
কল্ঠচিৎ বর্ধমানবাসিন । 

(১১ জুন ১৮৩১ । ৩* জ্যেষ্ট ১২৩৮ ) 

রাজদণ্ড।--আমরা অবগত হইয়া! সমাচার পাঠকেরদিগের কণগোচর করিতেছি 

যে গত বুধবার ছই জন খিদিরপুর নিবানি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাক্ুরদাল সরকার 
ইহারা ইঠ্টাম্প কাগজ নির্মাণ করিয়াছিলেন তদপরাধ্জগ্ত শ্রীযৃত দায়েরসায়েরীর সাহেব 

তজবিজ করিয়া উক্ত বাক্তিদ্বকে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অনুমতি প্রগান করিয়াছেন 

যে ইহার। সপ্ত বৎসরপর্ধ্যস্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [ গর্দভের ] 

পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাবংকে অবলোকন করান পবে তদাজান্থসারে ভূত্যেরা এ ছুই 

জনকে খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া! হাওয়ালি কাছারীর ৪ ভবানীপুর খিদিরপুরপ্রভৃতি 
গ্রামে২ ঝেষ্টন করাইম্াছে এতাবল্সাত্র শুন! গিয়াছে । 

( ৩* সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪ ) 

. গড ।--গত সপ্তাহে ছুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতবাযমতে দণ্ড দেওয়া গেল। 

প্রথমতঃ অপরাধিরদের যন্তক ৪ দাড়ি গৌপ ইত্যাদি মুণগ্ডন করিয়! চটের কৌপীন 

পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নান! ছবিতে 

চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কগদেশে মাল্যন্বরূপ জুতার মানা এবং মুখের এক 

দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনস্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দিভে চড়াইয়া 

তাহারদের মুখ গর্দভের লান্গুলের দিগকে রাখিয়া! সহীসের ন্যায় ছুইজন মেহতর মঘ্তকোপরি 

চামরবৎ বাছুর বাতাস করিতে লাগিল । পরে ঢেড়রাওদাঙ্গা এক জন তাহারদের সন্মুখে২ 

জয়বাদ্যের স্তায় ঢে'ড়র। পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক এঁ তামাসা দেখিতে 

আসিয়াছিলেন তাহারদের নিকটে এ দস্থারদের কুকর্দবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল 

তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছ! হুইয়াছে বলিতে লাগিল কেহবা নান। কটুকাটব্য বলিয়া 

গালি দিল। আ্রী লোকেরা মুখ ফিরাইয়! হাসিতে লাগিল। এই মহাযাত্র। আলিপুরের 

জেহলখানা অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো! পারে খিদিরপুরপ্ধ্যস্ত গেল 

পরে খিধিরপুরের সাকো! পার হইয়া খিদিরপুর দিয়া আলিগুরের আদালতের নিকট পন্ুছিল 
পরিশেষে জেছেলে গিয়া! বিশ্রাম করিল । 



টি সংবাদ পত্রে সেক্ান্লেক্র কথা 

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫) 

শ্রযৃত দর্পণ সম্পাদক মহাশক্ন সমীপেষু ।--সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক 

সভাস্থাপন হইয়াছে এ লভাধ্যক্ষ মধ্যাদাবস্ত পাচ জন ভঙ্্র সন্তান তাহারদিগকে 

এ গ্রামবাসী প্রায় সকল প্রঞ্গাবর্গেই মান্ত করে যর্দি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক 

পোকপিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উত্তয়পক্ষ 

এ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রাথনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা এ বিবা্দিদগকে 

স্বস্থথণে খনিয়। প্রমাণ হত্যাদর দ্বাপ। প্রমাণ করত নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি 

ব্ক্ত হহন। পর্বজন সাক্ষাতে লাপরাধী অপমানিত হয় অথাৎ সকলে নিন্দা! ইত্যাদি 

করে এবং এ অপরাধ ব্যক্তি বিচারপতিধিগের গোচরে আপন দৌষ হেতুক ক্ষমাপ্রাথন। 

করে যদিস্তাৎ সামান্ত অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষমা পায় কিন্ত 

গুরুতর হইলে পঞ্চাএত ম্হাশয়গণ তাহার এই শান্ত দেন যে অপরাধি ব)ক্তি 

যেন কোন স্থানে ক! খাইতে না পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ ন করে। 
সম্পাধক মহাশয় হহাতে আতিশগ শাপ্তি বোধ করিয়া পুনর্বার উত্ত পঞ্চ জনের 

নিকটে অনেক মিনতি করে এবং ডপর উক্ত [নরপরাধি ব্যক্তির হ্স্তধারণ 
ইত্যাদি করে তাহাতেই মীমাংসা হয় কিন্তু যাদ কেহ এ পঞ্চাএত গ্রাহ করে 

তবে যে প্রকারে তাহ।র ধিবাপ বিচারকণ্তার কণগোচর হয় তাহা এ পঞ্জন করেন 

তাহা হইলে অবগ্তাকারি ব্যাক্ত শান্তি পায় ও নানা গ্রক।র ঝ)য় ব)সন হয় আর পঞ্কা এত 

মহাশয়গণ কোনং সাংসারিক বিবাদও ভঞ্ঞন করেন তাহাতে ভদ্র কগ্ারা ডক 

মহাশযদিগকে অতিশগ মান্ত করেন যাহ হউক যাঁদ এই প্রকার পঞ্চজনের পঞ্চাএত 

পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রলগ্ীধুত বিচান্ক্তা মাজিজ্জেট সাহেবের এতাদৃশ ক্রেশ কদা» 

হইত না ও প্রজ্জাগণের এতাদূশ জর্থব)স্৯ও হংত শী কেন না তাহাতে খাহ। হবার 

তাহাই হয় মথো আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে এ পঞ্চাএতের ন।ম হ্হ্য়াছে পঞ্চ 

ঠাকুরের বিচার স্বাভাবিক লোকে পাচ ঠাকুরের 1ৰঝচারও বলিয়া থাকে |নবেদন [মতি। 

কল্চচৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ | 

(২৭ জুন ১৮৩৫ | ১৪ আধাঢ় ১২৪২) 

ুস্্রাযস্্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাততে কলিকাতানিবাস লোকেরদের নিব্দেনপত্রের 

বিষয়ে গবরূনব্ জেনরল বাহাছরের উত্তর ।--টোৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি 
ব্াক্তিরদের প্রতি আবেদন । হে মহাশয়ের আমারদের কাধ্যব্ষন্ধে আপনারদের 

সন্তোষের চিন্ধন্ূপ যে পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনারা যে সক মি 

কথা লিখিয়াছেন তঙ্গিমিতত আমি ও আমার সহযোগি কৌন্দেলি সাহ্বেররের বাধ্যত! 

স্বীকার করি কিন্ত আমি যদ্যপি আপনারদের ন্েহ ও সন্রদ অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি 
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আপনারদের এ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি 
না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত 
আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা &ঁ পত্রে 

সর্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্জে লিখনপঠনকরণেতে আমার অতাস্তাহলাদ জঙ্সিয়াছে 
এবং উক্তবিষয়ের আইন অত্যল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদ্ধের যেমন অন্থরাগ 
তেমন আমারও আছে। 

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের 

নিকটে তথ্দিযয়ে কোন আপত্তি খগডনের আবঙ্তক বোধ হয় নাকিস্ত হইতে পারে যে 

কেহ২ এই আইন অনাবশ্তক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিষম সম্ভাবনা আছে এমত 
বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃশ্ব বোধ 

হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে এই স্থপময়ে ব্যক্ত করি। 

যাহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা অঙ্থচিত বোধ করেন তাহারদ্দিগকে আমি কহি 

যে তাহারদের ইহ! দর্শান উচিত যে তাছাতে রাজের মঞ্জের এমত বিপ্ক হইবে যে 
এইরূপ ক্ষমতা না দিলে তাহ! হইত না এবং সেই বিদ্ব উপযুক্ত আইনের দ্বারাও 

দূরীকৃত হইতে পারে ন| যেহেতৃক সকল বিষগ্নে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা কর! এবং স্থীয়াতিগ্রায় 
সকলকে কহ প্রান সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোঝকে কহা একপ্রকার লোকের 

স্বস্বাধিকারের মধ্যে এবং ধঁ স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবণমেন্টের ক্ষমত। নাই । 

বদ্যপি তাহাদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া 

উপফারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কার্ধক এই যে 
লোকের হন অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহ] সত্য ন| হয় তবে ইহা স্বীকার 

করিতে হুইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ব প্রজারদিগকে দেওয়া গবণমেপ্টের অতিউচিত কর্ণ 

এবং লোকেরদ্িগকে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্য! 

প্রদানকরণের আর কোন্ বলবৎ উপায় আছে এ অঙ্মতি দ্বারাই লোকের তাবৎ 

মানসিক শান্ত সতেজ হয়। 

যদ্যপি তাহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হুইলে পরিশেষে ভারতবধে 

ইন্ষলণ্তীয়েরদের রাজ্য লুগ্ত হইবে তবে তছ্িষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহ ঘটে ঘটুক 

কিন্ত বিদ্যার লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণষেণ্টের উচিত কর্দই । যদি লোকেরদিগকে 

অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজ) থাকনের সন্ভাবনা না থাকে 

তবে আমারদের রাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা! যতশীম লুগ 
হয় ভতই ভাল। 

বিস্ত আমি বোধ করি বে প্রজারদ্ধের মন অজ্ঞানাদ্বকারাচ্ছর় থাকাই আমারদের 
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রাজোর অধিক বিস্ব এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে যদনুসারে বিদ্যার 

প্রাচ্য হয় তদনূদারে রাজশানেরও দৃঢ়তা! হইবে। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের 
অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্ঠ স্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 

দ্বার যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং এঁক্যের ছারা 

রাঙ্গা! ও প্রজারদের সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদে আছে 

তাহা ক্রমেং হাস হইয়া পরিশেষে লুপ্ত হইবে । ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের 

বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা বাক্ত নাই কিন্ত আমারদের অতিস্পষ্ট উচিত 

কাধা এই যে এতদ্দেশীয় রাজশাসন ফতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য 

লোকের মঙ্জলার৫থ এ ব্যাপার নির্বাহ করিতে হইবে । অবাধে মুস্রাকরণের অন্রমতি 

দেওয়! বিদ্যা বুদ্ধিকরণের এক মহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের 

নিতান্ত উচিত কর্মের মধো। কি নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজা 
এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাহারা দেশের রাজত্ব আদায় করিয়া 

রাজ্যরক্ষার্থ যেসকল কর্মকারকের আবশ্বাক তাহারদিগকে বেতন দিয়া যাহা বাকি পড়ে 

তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিপ্রায়েতে ঈশ্বর আমারদ্িগকে 
এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন ষে ইউরোপের নান! প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও সভ্যতা 

এতদ্দেশের মধ্যে আমর বাক্ত করি এবং তত্্ার৷ দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা করি 

এবং এই অভিপ্রায় সিহ্মকরণার্থ অবাধে সুদ্রাকরণ ক্ষমতা দেওয়াই এক প্রধানোপায়। 
যাহার। এই বিষয়ে আপত্তি করেন ত্বাহারদিগকে ইহাও দর্শাইতে হইবে যে 

অবাধে মুদ্রাকরণের দ্বারা গবর্ণমে্টের এবং সরকারী কর্ধকারকেরদের অপকর্মের 
প্রতিবন্ধকতা করা উচিত নহে এবং মুদ্রাকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়া! কেবল আইনের 
শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা বিনা আইনে স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণের প্রতিবন্ধকতা করা ভাল 

কিন্ত এই যুক্তিতে কেহই সম্মত হইবেন না । 

ইহার পূর্বে লোকের। বোধ করিত যেমুদ্রাষস্ত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে 

অন্গুমৃতি থাকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিগ্ঠিতে পারিবে ন৷ কিন্তু সেই অনুভব দুরীরুত 
হইয়াছে এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সেই সকল অনুমতি দিলে 
তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং ম্জল সম্ভাবনা তথাপি তীহারা বোধ করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে 

তত্তল্য অন্তমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবন। আছে কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি 

ইহ! নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে 

অথব! স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় 

লোকেরদের পক্ষে প্রকারাস্তর আইন করিলে অবিবেচন। ও অধথার্থ কর্খ করা হয়। 

মুদ্রাষস্্ নিত্ই আইনের অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নৃতন আইনের আবশ্তক হয় 
তবে করা যাইবে । এইক্ষণে বাবস্থাপক কৌন্সেল এদেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের 
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কোন বিশ্ব হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুদ্াকরণ- 
বিষয়ে হ্বচ্ছন্দত! থাকাতে পূর্বে যে সকল আপত্তি ছিল তাহা এইক্ষণে দূরীকৃত হইল। 

সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুমতি থাকাতে যেসকল 
কারণ দৃষ্ট হইল তদ্্যতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কার্য যদ্্রপ অবস্থায় ছিল তদ্দছ্টে এই 
প্রস্তাবিত আইন একপ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হইয়াছিল। বহুকালাবধি মুদ্রা 
করণবিষয়ে ্চ্ছন্দতার অহ্ুমতি ছিল ফলত; সংগ্রতিকার গবরূণরূ গ্েনরল লার্ড উলিয়ম 
বেন্টীষ্কের আমলসময় ব্যাপিয়া এইরূপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্ের প্রতিবন্ধক আইন 
বঙ্গদেশে নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং যদাপি তঙ্দারা গবণমেন্টের হস্তে অতিবড় পরাক্রম 
অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহা! সকলের দ্বপার্থই ছিল & 
আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্কেচ্ছাক্রমে কন্মকরণের অন্থমতি ছিল এবং গবর্ণমেন্টের 
এমত পরাক্রম থাকা ইঙ্গলণীয়েরদের সর্বস্থানেই ঘ্বণ্যাবিষয়। যদ্যপি কোন গবর্ণষেন্ট & 
আইন জারী করিতেন তবে সর্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্শ করাই হুইত। 
শ্রীযূত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক কার্ধাবশতঃ ছাপার কর্মে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি দেওনের পর 
কোন গবর্ণমেট এ আইন জারী করিতে পারিতেন না তবে যদি হান্তাম্পদ ও অপমান 
হওনের বিষয়ে কিকিম্নাত্ও লজ্জা! না থাকিত তবেই তাহা জারী করিতে পাগ্িতেন। 
অতএব যদাপি এ আইন উত্তম হইত তথাপি তাহ অকন্মণা এবং এ আইনের দ্বারা 
গবর্ণমেণ্টঃকেবল স্্বণাপাত্র হইতেন এই প্রযুক্ত এ আইন বজায়রাখণ কেবল উন্মত্ততা। 

এইক্ষণে এ আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব ই আইন নির্ধার্্যকরণ 
সময়ে গবর্নর্ জেনরল ছিলেন অথাৎ আদম সাহেব তীহ্ার বিষয়ে আমার 
কঞ্চিং বক্তবা এ আইনের মূলই তিনি ইহা বলিম্/ সকলে তাহার প্রতি 

দোষার্পণ করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সরলাস্তঃকরণ ও 

হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণা ছিলেন এবং তাহার আমুর মধ্যে অন্থান্ত 
কর্দবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়েও তেমন সরল 

নির্মল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাকিতেন এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ 
থাকিতেন তবে এ আইন রহিতকরণের বিষয়ে তিনি অগ্নেই প্রস্তাব করিতেন এ 
আইন তৎসময়ে অত্যাবস্তক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্তমান থাকিলে 
দেখিতেন যে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। এ আইনের বিষয়ে কিপর্ধস্ত লোকের 
স্ব! আছে ভাহা ইহাতে অতিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে তন্বার৷ ৮ গ্রাঞ্ধ এ আদম সাহেব 
অত্যন্তাপমানিত হইয়াছিলেন। এ সাহেব সর্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগা অত্যস্থ 

গুণশালী এবং সয়কারী কার্যেতেও অতিসম্রান্ত হওয়াতে তিনি সম্বমম ও সদগুণের 
আধার ছিলেন যত লোক তাহাকে জাত হইয়াছিলেন সকলই ন্গেহ ও প্রশংসা ও 

সমাদার করিতেন। কিন্ত সাধারণ লোক তাহার বিশেষ পরিচয় না জানিষ্বা কেবল 
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এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের স্থা্টি করিয়াছেন অতএব এ আইনের বিষয়ে 
যত ত্বণ! সে সকলই তাহার উপরে পড়িল । 

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাসা কর্তব্য 

হইল যে & আইন রাখিকি রদ করি এ আইন সকলের এমত স্বার্থ যে তাহা 
জারী করা অসাধা। ফলতঃ এ আইন অব্যবহার্যাই ছিল। বোম্বাইর অস্তঃপাতি 
প্রদেশেও এ রূপ আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে তদ্রুপ ছিল না অতএব 

আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় যে এ আইন যেং প্রদেশে চলন নাই সেই সকল 
প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে 

সম্পূর্ণ অনুমতি আছে সেই স্থানে তাহার গ্রতিবন্ধকতা কর্তব্য কি না। এবং 

আইনের পরিবর্তে গবর্ণমেন্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কিনা অথবা 

হাপাকরণবিষয়ে এমত অশ্গমতি দেওয়! উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন 

না থাকে । দ্রেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কর্শ বিষয়ে কোন আইন নাই 'এবং সেই স্থানে 
যেকোন ব্যক্তি মা ইচ্ছা ত ছাপাইলে তদ্বিষয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপা্ 

নাই। বোম্াইতে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থার তুলা অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূণ অঙ্থমতি না দিয়া যদি কোন 
আইন নিষ্ধার্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক 
স্থাপন করাই হইত 'অতএব সেইস্থানে এতদ্রপ নিয়ম করা অন্গচিত ও অনাবশ্তঠক 

হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অন্তমতি ছিল বটে কিন্ত তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না 

অতএব সেইস্থানে কোন বাবস্থা করণের অত্যাবশ্ঠক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল 

এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন কর! অন্থচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাতে 

এই সিদ্ধ হইল যে আমর! তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে বাবস্থার প্রস্তাব করিতেছি 
সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তন্থারা ছাপ। কশ্দের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অন্ধুমতি দেওয়া 
যাইবে এবং এ ব্যবস্থার ভাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে ধিনি যাহ। 
ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় যে অবস্থায় আছে 
সেই অবস্থায় থাকা অচুচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাস্ত্রবিষগ়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন 
আমর! নিদ্ধীয করিতাম তবে সকলই কছিত যে উত্তম ব্যবস্থা করপবিষয়ে কর্তারা 

পরাম্ুখ হইয়া বর্তমানসময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন । 

ছাপা কশ্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা! তাহ! 

নিবারণাথথ আইন কর! যে স্থকঠিন ইহ! আপনার! স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমারও 

বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার । যদ্যপি মুস্াকরণ বিষয়ের 

স্বচ্ছন্দভার দ্বারা যে উপহার জন্মে ভাহা! যদি আমর। ভোগ করিতে ইচ্ছা! করি তবে 

ভাহার সহগ্জামি যৎকিকিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হুইবে। . হ্যপি ছাপাকরণ বিষয়র 
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খ্বচ্ছন্দতার অনুমতি এবং মুদ্রীকরণেতে যে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহ। আমরা কার্াদৃষ্টে 

পৃথক বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বারা তদ্গত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীমা নির্দিই্ইকরণের 
উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে। ছাপাকরণের দ্বারা যে 

অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গজলও দেশে আইনের দ্বারাও অদ্যপধ্যন্ত নিবারিত হইতে পারে 
নাই অথচ ইঙ্গলণ্ড দেশে যদি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কার্যের শ্বচ্ছন্দতা 
একেবারে নিবৃত্ত :হয় অতএব ছাপা কার্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে এ পরাক্রম 

ধাহারদের হস্তে থাকে কেবল ত্াহারদের সদ্বিবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে 

হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। খাহারা মুদ্রা যন্ত্রে দ্বারা 
আপনারদের মন্দাভি প্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাহারাই এ ছাপা কশ্মের পরম 

শক্র। যখন গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও যাথাথরূপে 

আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রা্দির দ্বারা মহোপকার হইতে পারে কিন্ত যখন লোকেরা 

ইহা দেখে যে সরকারী কার্যে লিপ্ত না থাকিলেও তাহারদের আচার ব্যবহার বিষন্ন 

সন্থাদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন তাহারদের বেদনা জন্মে যেহেতুক পরহিতৈষিতা 

কন্খ করা ধাহারদের অত্তিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা যখন দেখেন যে তাহারদের অতিবড় 

শত্র আছে এ শক্র গোপনে থাকিয়া তাহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের 

শত্রতাটরণের কারণ তাহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শান্তিকরপের 

কোন উপায় দেখেন না তখন ক্বৃতরাৎ তাহারা খেদিত হন কিন্তু যে যঙ্ত্রে অর্থাৎ ছাপার 

স্বারা তাহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাহারা স্থৃতরাং হেয় জান করিতে পারেন। 

তাহার। অবশ্ঠ বোধ করিবেন ষে এই সকল কটুকাটবা কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈর্দাগ্রুক 

এবং তাহারদের কর্ম ও আচার ব্যবহার অতুন্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে 

না। এইরূপে ছাপা কর্মের ষে প্রত পদ্াক্রম তাহ। বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত 

ঘটন! ঘটে যে ষে দূষণ ঘথার্থরূপে হইলে লোকের মান্ত হইত এবং যদ্বারা লোকের তর 

জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অধথার্থ দূষণও তাহার সঙ্গে 

মিশ্রিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকর্শণা হয়। আপনার! লিখিয়াছেন যে রাজের 

উপস্থিত বিশ্ব দৃষ্টে ফদ্যপি কখন মুস্রাকরণের শ্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্চিংকালের নিমিত্তও 

নিবৃত্করণের আবস্কক হয় তবে কেবল আবগ্ঠকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্দেল তাহা রহিত 

করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্বরুত মুদ্রান্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তজ্জপ 

চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন। আপনারদের এই অভিপ্রায় আমার সম্পূর্ণরূপ 

মতের এঁক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে ষে লোকের উপরে মুদ্রাযস্্ের ছারা কোন 

অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা! কর্তব্য তাহা সন্তাবানূসারেই কর! যায়। 

আপনায়দের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিম্ধহওনপর্ধাস্ত 

আমি গবর্ণর্ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তক্জেপ বাছা! আছে তাহার ছুই 

২-৩৬ 
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কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মন্ষ্যবর্গের মঙ্গরসন্কাবন! তাহী 

সিদ্ধকরণের অংশী হইতে স্থুতরাং আমার ইচ্ছ৷ আছেই । এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি 

থাকিয়া এই আইন থে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই 

থাকে নৃতন গবরুনর্ জেনরলের উপর ন| থাকে এমত আমার ইচ্ছা। পক্ষান্তরে আরে! 
এক বিবেচন! আছে তাহাতে থে মহাম্থভব সাছেব গববুনর্ জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়। 

আদিতেছেন তাহার উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার ধেওয়৷ আমারও মানস। 

ইঙ্গলগুদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকন্খ্মরকারকেরা সকলই মুদ্রাযস্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত 

আমার বিশ্বাম আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাযস্ত্রে 

বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্তের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে 

মুপ্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুৎকৃষ্ট ইহা জানিয়া! তিনি এই বিষয়ে অধিক 

সপক্ষই হইবেন । অতএব এতদ্দেশে পহুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে 

সকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন ইহার দ্বারা এককালীনই তাহারদের সঙ্গে 

এক্য হইবে। পিটি মেটকাপ। ২ জুন ১৮৩৫ | 

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 

মুদ্রাধস্ত্রবিষয়ক আইন ।--আমরা অত্যন্তাঞ্লাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে 
জাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগন্ত তারিখে মুদ্রাযস্ত্রৰিষয়ক নূতন আইন 
কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযস্ত্রের কাধ্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা 
নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অন্ুগ্রহেতেই সম্পন্ন 

হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এত্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়ের এই অতিশুভাবহু 
ব/াপার সম্পাদনোপলক্ষে তাহাকে অতিপ্রশংসাস্চক এক পত্র প্রদান করিবেন। এই 

আইন ১৫ সেপ্রেত্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহং আপনারদের ভয়ও 

জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীল শ্রীযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়! এ নূতন 
আইনের প্রতিবন্ধকতা বা করেন :কিস্ত তছ্িষয়ে আমারদের :কিছু আশঙ্কা বোধ 

হয় ন!। ৃ 

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভান্ত্র ১২৪২ ) 

মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওনের উপকার স্মরপার্থ বৈঠক ।--শ্রীযুত সর চাল'স মেটকাপ সাহেব 
ও তাহার কৌন্দেলী সাহেবের স্থারা ভারতবর্ষের মুদ্রাঘস্ব যুক্তহওন উপকার যেরূপে 
চিরম্মরণীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে 
টোৌনহালে এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হৃইয়! পরিশেষে প্রধান 

বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের এঁক্য হইল। প্রীযুত পার্কর সাহেৰ 
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এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ বাক্তির নামে এক টাদা হয় এবং ই চীদায় সংগৃহীত 

অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অট্টালিকা নির্মাণ করা যায় এবং এঁ পুস্তাকাঙয়ের মেটকাপ 
পুস্তকালয় এই নাম থাকে । এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সঙ্জনসমূহের সন্তোষ জন্সিল 
ইহাতে আমারদেরও আহলাদ আছে যেহেতুক মুগ্রাযন্ত্র মুক্তকরণম্থারা বিদযাবৃন্ধির যে 
মহোপায় হইল ইহা! চিরন্মরপার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন 
উচিত তেমন অন্ত কোন কার্ধ; বোধ হয় না যেহেতুক মুস্রাযন্ত্রের প্রতিবন্ধকত। কর! এবং 
আকরম্থানে বিধ্যার শ্রোত বন্ধ করা একই কথা। 

এ বৈঠকে আরো এই স্থির করা গেল শ্রীলপ্রীযুক্ত সর চালর্স মেটকাপ সাহেবের 

নিকটে মুদ্রাঘন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ কর| গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রন্তরে 

খোদ্দিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সন্তোষ 

আছে। এবং আগামি ১৫ সেেম্বর তারিখে এ মুদ্্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থ। জারী হইবে 

অতএব ইচ্ছা! হইলে যে কোনো সাহেবেরা এ স্থানে উপস্থিত হইয়। ভোজনাদি কগিবেন 

এবং এ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধে] উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে। 

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 

নৃতন মুদ্রা ।--নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেথেত্বর তারিখঅবধি 

জারী হইবে। এ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দিষ্ট মু 

ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত 

হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্য কেবল একই প্রকার মুদ্রা 

চলন হইবে। এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদেশে পূর্বে জবনেরা 

রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন এ মুদ্রাতে থাকিবে না। 

(২৯ আগস্ট ১৮৩৫ | ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহদকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া! যাইতেছে। 

ফৌজদারী নৃতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেপ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্দেলে যে উপদেশ দেন তাহা 

গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হুইয়াছে। এ আইন সমাপ্ত হইলে পর যোসলমানেরা শরা 

৭০ বৎসরঅবধি ইঙ্গলণ্তীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা! একেবারে লুপ হয়া 

যাইবে ইহার পর, মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে শা থে অপরাধির কি দণ্ড 

করিতে হইবে কিন্ত অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপধ্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে 

সমুজায় এ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে । 

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাম যে অল্নকালের মধ্যে নৃতন মুগ্র চলিত হইবে 

এবং ভাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের 

মুস্রা। 
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( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ৬ ফাল্গুন ১২৩৯) 

অন্ত্যেটিক্রিয়ার ক্লেশযোচন ।--এতম্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংস্কারক ত্রাহ্ধণ ও 

মর্দারফরাশ প্রভৃতিকতৃক অধিক মূল্য গ্রহণজন্ত অত্যন্ত ক্রেশ ছিল তাহা সর্বজনহিতৈষি 

পরমদয়ালু প্রযুক্ত ডেবিড মেকফাল'ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ছিল সাহেবের দ্বারা উক্ত 
ক্েশনিবারণহেতুক হিন্দুবর্গ মহাশয়ের আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রআরি তারিখে বেলা 

তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে স্থুগোচর করা 

গেল ইহাতে গ্রল প্রযুক্ত মহারাজ কালীকঞ্ণ বাহাছুরগ্রভৃতি প্রায় তিন শত মন্ুষ্যের 

সহী আছে।- চন্দ্রিকা। 

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২২ পৌষ ১২৪৫) 

প্রয়াগে যাত্রিকের কর বারণ।--আমর! অতি প্রামাণিক ব্যকির স্থানে শুনিলাম যে 

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কর্মকারকেরদের প্রতি এই 
আজ্ঞ৷ দিয়াছেন যে প্রয়াগ নানার্থ বৎ্সরে২ যে সকল যাত্জিরা যাত্রা! করেন তাহারদের 

স্থানে এই বৎসরাবধি কোন কর লইবেন না। আমর! নিশ্চয় জানি যে এই সম্বা্দ শ্রবণে 
দেশী তাবংলোক অতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহার! নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লোকেরদের 

প্রতি গবর্থমেণ্টের স্েছের এই এক মুখ্য চিহ্ন হইল। 

(৭ মার্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাস্তুন ১২৪৬) 

যাত্রিরদের কর।--সম্প্রতি এক আইনের পাওুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে 
যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও প্রপুরুযোত্বমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত তাহা! একেবারে উঠিমা 
গেল। পুরীর মান্দরের কর্তৃত্ব ভার খোর্দার রাঙ্জার প্রতি অর্পণ হুইল এবং তাহার প্রতি 

এহ আইপের দ্বার যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্বক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রির৷ 
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহ দিবেন তদ্ব্তিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই ষে 
নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্ছেশীয় লোকের পর 

সন্তোষ জন্মিবে । | 

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ টজ্যষ্ঠ ১২৪৬) 

বন্দুয়ানেরদের আহার ।--কিয়ৎকাল হইল নান! কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচন। 
করণার্থ ও তাহার স্থুনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেপ্টকর্তৃফ এক কমিটি 

স্থাপন হইল। তাহাতে কমিটির সাহেবের! নান। সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিজেন 

এ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহ! বন্ধদেশের গ্যুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ 
করেন নাই কিন্তু শুনাগেল যে গবর্ণমেন্ট উত্তরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্ুয়ানকে 
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একসের তল এক বাচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিস্কাছেন এবং 
তাহারদিগকে এক পয়সা! বা কোন প্রকারে জেহেলধানার মধ্যে কপর্ধক মাত্র যাইতে 
দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়! এই ভকুম অতিশীপ্র জারি হইবে। 

(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭) 

লাটরীর কমিটা।-্-হ্রকর! পত্রে লেখেন যে লাটরী কমিটা রহিতকরণের জাজ! 

প্রযুত কোট আফ ডৈরক্তর্প সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পু ছিয়াছে। 

( ১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাব ১২৩৮) 

হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা ।--সম্বাদপত্রের ছার আমর! অবগত হইলাম যে 
স্থপ্রিম কোটের সম্প্রতিকার এক মোকদ্্মায় সর চার্লস গ্রে ধাহেব এমত এক বচন দিলেন 

যে পিত। আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুত্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দিতে 

পারেন না। বোধ হয় যে প্রযুত চীফ, ভুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতর্) ডিক্রীর উপর নির 
রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদ্বমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী 

ও তাহার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আনামী সেই মোকদ্মায় বঙ্গদেশীয় আপীলবিষয়ে 

সদর দেওয়ানী আদালতে ফমেল সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার 
প্রস্তাবে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে এ ভিক্রীক্রমে এই আজ হয় যে পিত। 
আপন পুত্রেঃদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী 
ও বাতিল। উক্ত আছে যে শ্রযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্ছমায় পর্গুতর! যে 
ব্যবস্থা দিলেন ত্ৃষ্টে কহিয়্াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের কেবল জীবনপধ্যন্ত সম্পর্ক 

আছে এবং তাহা লইয়া ভিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুর উইল করিলে 

তাহা বেআইনী হয়। 
এতদ্রপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতৃক পিত! পুত্রেরদিগকে এত ক্রুপে 

পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়া দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া 

ভূম্যাদির বিক্রয় ও হ্ত্তান্তর চিরকাল হইয়া আলিতেছে এবং এতদ্রপ বিভাগকরণ 

বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অভিবিজ্ঞ স্থার্ভ পণ্ডিত ও আদালতের ডিক্রীত্বার! মঞ্জুর 

হইয়াছে। 

যে ছুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তাহারদের নাম 

চতুভূজ ন্যায়রত্ব ও হুতরক্ষণ্য শাস্বী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্বে এক মোবদ্দমায় 
বিশেষতঃ যে মোকদ্দমায় রামকুমার স্কায়বাচম্পতি ফরিয়াদী ও কৃষকিন্কর তর্কভূষণ আসামী 
সেই মোকক্দমার় পূর্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতেরা দিয়া কহিয়াছিলেন যে 



২৮৬ মংব্বাদ পত্রে নেক্কাব্লে্র আথা 

পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুভ্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন। কিন্তু 
শেযোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চুতুতূগ্জি স্তায়রত্বের লোকাস্তর গমন হইল। পরে 

নুত্রন্ষণ্য শাস্ত্িকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে দ্বিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি 

প্রথম যে ব্যবস্থ। দিয়াছিলাম সেই প্রকৃত শেষ অগ্রকৃত। 
শ্রীযূত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন 

তন্মধ্ো লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্ৎকর। 
হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক। ১৮১২ সালে 

মান্জাজের চীফ ভুষ্টিস শ্রীযুত সর তামস স্ক্রেগ্ত সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন তাহাতে শ্রীযূত কোলবোরক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বঙ্গদেশে 
হিন্দুব্যক্তির! স্বোপাঞজিত ধন যাৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুন্ত্র থাকিলে ইচ্ছামত 
পৈতৃকবিষয় দান করিতে পারেন" না। তৎপরে এ সাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে 

লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুস্ত্রকে 
অধিক অপর২ পুন্রকে অল্প দেওয়া এমত দানপত্র পূর্বে সদর দেওয়ানী আদালতের 
ডিক্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং শুন! যায় যে স্বোপাঞ্জিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগবারি ব্যক্তির 

স্তেচ্ছাক্রমে বিভাগকরণমহচক অনেক উইল স্বপ্রিম কোর্টে গ্রাহ হইয়াছে। তাহার 
কিঞ্চিৎ পরে এ পন্সে লেখেন যে বন্ধদেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা স্বোপাজিত 

বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বার! স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং ষদাপি 
তাহার সম্পত্তির এতদ্রপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান কর! শাস্্রসিদ্ধ নম 

তবে তাহা আদালতে গ্রাহ। 
অতএব পূর্বোক্ত উক্তিদ্বার অনুমান হয় ষে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিবয় কোন ব্যক্তির 

বিভাগকরা যদ্যপি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্তসিষ্কু,নয় তথাপি চিরতর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ 

হইয়া আসিতেছে এবং এতন্ত্রপ সম্পত্তির হস্তাত্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও স্থপ্রিম 

কোর্টে মঞ্জুর হইয়াছে । হিন্দুশাস্ত্রে বিজ্তম শ্রীধৃত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীঘৃত সর 

ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই ধ্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের 
এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং এঁ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতের ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে ধিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার এ ব্যবস্থা প্ররূত 

নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে টৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের 
নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্ত যদি তাহার যাবজ্জীবনমাত্র এ বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত 
তবে এতদ্ধপ হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান ব্যক্তি পৈতৃকবিষম্ন বন্ধক 
রাখিতে পারেন এবং তৎপরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহ বিক্রম করিতে 

অন্কমতি দিতে পারেন তবে তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রেরদের মধ্যে বিভাগ 

করিয়া দিতে পায়েন না এ বড় অসস্ভব। 



সমাজ চি 
(& ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

জিলা চব্বিশপরগণ! ।--শ্ীযুত আনববিল বৈসপ্রসীডেন্ট হজুর কৌন্সেলে গত 
২* নবেম্বরে এক আইন প্রকাশ করিম তাহাতে এই আজ্ঞা করেন যে কলিকাতার 
শহরতলী অর্থাৎ হাওয়ালি জিল| এবং চব্বিশপরগন| জিলা এই ছুই জিলা স্বতঙ্ত্রের স্তায় 
গণ্য হইবে না কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতঙ্গ৷ ও তাজীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার 

থানা চব্বিশপরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে যেজিলা নিদিষ্ট হইল তাহ! উত্তর 

কালে চব্বিশপরগনা জিলা নামে খ্যাত হইবে। 

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 

ঢাকা জালালপুর জিলা ঢাক! জিলার শামিল হইল । 

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 

শ্ীযুত দর্পনলম্পাদক মহাশয়েযু।-নিবেদনমিদং আসামদেশাস্তর্গত বড়নগর, 
বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাঁচ পরগনা যাহা পূর্বে লোঅর 

আসামাস্তঃপাতি ছিল সংগ্রতি বর্তমান কমিম্তনরসাহেবের আঙ্ঞান্থসারে জিলা রঙ্গপুরের 

মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরপসাহেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছে...ইতি ২২ দিসেম্বর 
সন ১৮৩১ । ]. 5, গুয়াহাটী আগাম। 

সভা-সমিতি 
(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৭ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 

বৈদ্য সমাজবিষয়।--গত ১৭ শ্রাবণের চত্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার 

প্রচার হইয়াছে এ স্থসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অন্ত্রপজে অন্থবাদ কর। গিয়াছে মাত্র এক্ষণে 

তদ্বিষয়ে যাহা! অবগত হইয়াছি তাহ। অদ্য প্রকাশ করিলাম। 
গত ১৬ আবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক ঠৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক 

চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাঙগক বিশারদকতৃক সমাজের অভিপ্রায় বাক, 
হইল । সমাজের চিরস্থাক্রিত্বনিমিত্ত এবং অভিগ্রায়মত কর্ম সর্বদা ুসম্পন্পজন্ত নিয়মপন্ের 

পাওুলেখ্য পাঠ হুইবায় তথ্বিযয়ে ধাহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি 
শরধুত বাবু রামকমল সেন অনেক বন্তৃতা করিয়াছেন যদাপিও তিনি চিকিৎসক বৈদা নহেন 
কিন্ত তাহার নামাবিষয়ে বিজত। আছে এজন্ত সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্তব্যাকর্কবা- 

বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম । সমাজের অভিগ্রার এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে 

এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা! করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই- 
যাহা! হউক খাহার যে স্বেচ্ছা তাদনূসারে কর্ম করুন্ কিন্ত বৈদা চিকিৎসকদের উচিত 



২৮৮ সগব্াদ পাত্রে সেক্াব্লে্র কথা 

যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক ওঁধধ দিবেন তথায় ইহার! হস্তার্পণ করিবেন 
না। এবং এ সমাঙ্জছ্বারা নানাবিধ ওঁধধ প্রস্তত হইবে ইহা বৈদ্যভিম্ম কোন 

জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন 

রোগের উপশাস্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জাত করান্ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎ- 

সকের! যথাশাস্্ম উধধাদির বাবস্থা লিখিয়া! দিবেন যাহাতে সঙ্জাতির মানহানি না হয়। 

এবং যথাশাস্্র উষধাদিঘ্বার৷ লোকনকল রোগহইতে মুক্তহইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের 
বিশেষ চেষ্টা! হইবে । সমাজের নিয়মাদ্দির বিশেষ আমর] যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও 
পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না। 

এই সমাজ বিষয়ে আমারদিগের কিঞিৎ লেখা আবশ্কক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ 

মনোযোগ করিবেন । চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্শ জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ 

ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদ্িগের শাস্ত্রে 
এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের ঁধধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে 

আর সেই রোগে মুক্ত হইতে ন! পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য 
স্বীকার এবং যে দ্রব্য আহার কর! হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্ত জাতীয়েরা৷ উধধনহত 
মিশ্রিত করিয়। সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বার! ধশ্ম হানি হয় হত্যার্দি অনেক 

দৌষ দর্শান যাইতে পারে । যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা। 
উুধধার্থে স্থুরাং পিবেৎ ইত্যাদি কিন্ত ইহার তাৎপর্য এমত নহে যে পীড়। হইলে ব্রাণ্ডি 

কেলারটআদি মদ্য আনিয়া পান করিবেক এ বচনের তাৎপর্ধ্য এই বুঝা যায় অবধার্থে 
নিষিদ্ধ দ্রবাও গ্রহণ করিতে পারে কিন্ত তাহা টৈদোরাই ব্যবস্থা দিবেন তাহার! শাস্ত্রোক 

বাতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত বাবসায়ি বৈদ্যভিয্র অন্তের গধধ কোন মতেই গ্রাহ 

নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্ত 

ধার্িক পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের 

নিকট সুগন্ধ! গঠুর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মানত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি 
বৈদাশাস্্রে স্থুপগ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজ! তাহার গুণ বিশেষ বিবেচন। করিয়! 

বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদ্ধান করেন্ কিন্ত তিনি কায়স্থ জাতি এছন্ত মহারাজ! তাহার 

স্বহত্ত প্রস্তুত শুঁধধ সেবন করিতেন না বৈদ্যর্দিগের সহিত ওধধের ব্যবস্থা বিবেচন। 

করাইতেন। 

যদি কেহ এমত নহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে স্থপণ্ডিত চিকিৎসক অত্যন্প 

পাওয়! যায় হাতুড়া। বা পেতের বৈদাই অনেক তাহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা! করাইলেই 
প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্তঙ্াতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়। শ্রদ্ধা! হইতেছে 
কতরাৎ জোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হম্ব। ইহা সত্য কথা কিন্ত এইক্ষণে মুসলমান 
হাকিম ও ইঙ্গরাজ ডাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ তাক্তর সাহেবদিগের 



সমাজ ২৬৯ 

মহামান কিন্তু দীন ছুঃখি মধ্যবৃত্ব গৃহস্থদিগের চিকিৎস| এ হাতুড়িয।.বা পেতের বৈদাদ্বারাই 

হইতেছে বিশেষতঃ পল্ীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদধিগের গমন হয় না অতএব তাহারদিগের 
চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার কর! যায় না এ জন্ত বিজ্ঞ বৈদাসকল একা হইয়া 
যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা এ সমাজ 

চিরস্থায়ী হউক। অপর প্রধান হিন্ধু ধনবান্ মহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অন্থরোধ 

করিতেছি এতদ্বিযয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশয়ের কোন সাহাধ্য প্রার্থন করেন তাহাতে 

মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে এঁ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চে করেন। 

( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩ ) 

শ্রীধৃত জানাদ্বেষণ সম্পাদকমহাশয়েমু।--এই রাজধানীর মধ যে পুহম্পত্তিবাব 

সন্ধ্যার পর বঙ্গভাষ! গ্রকাশিকানামক সভ| হইয়। থাকে আমার বোধ হয় তাহ! 'অবিদিত 

নাই পূর্ববে এই সভার লোক সংখ) যেরূপ ছিল আমি গত পুই"্পতিবারে দেখিলাম 

তদপেক্ষা দশ গুণ বুদ্ধি হইয়াছে এ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভোর মাগমণান্তর শ্লীযূত 
বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পরণচন্দ্রোদয়সম্পা«ক ৪ প্রভাকর 

সম্পাদক «ভূঁতি অনেক ভদ্রলোক আমিলে পর সভার কাধ্যারস্ত হইল অনন্তর সভাপতি 

শযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বক্তৃতাপূর্ববক পূর্ব সপ্তাহে স্থিরীরুত প্রস্তাব সকলকে 

জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে ছুঃখহইতে সুখ জন্মে কি স্থুখহইতে দুঃখ উৎপঞ্জ হয় 
তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ আৃষ্ট পধান্ত মানিয়। 
ধশ্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভামা 

প্রকাশিকা সভাতে ধর্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব 

ঘটিত বিচার না! করিয়া! নীতি এবং রাজকাধ্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের 

ইষ্টানিষ্টরের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা! করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে 

শযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্ত্র সিংহ পোমকতাবিষয় নান। দৃষ্টান্ত 

দর্শাইয়। যেকূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হঙপ 

তৎপরে প্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের 

অনিষ্ট হইতেছে তর্কতারা স্থিরীকৃত হইলে এই মভাই তাহ! নিবারণের চেষ্ট। করেন 

অতএব এমত নিয়ম স্থির কর! যায় যে রাজদ্ধারে আবেদন খা অন্য উপায় যাহাতে দেশের 

অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা মনোযোগপূর্বক তাহ। করিবেন ইহাতে সকগ 

সভ্য এ বাবুকে ধন্যবাদপুর্ববক স্ব২ সম্মতি জাপন করিলেন অনন্তর স| নম্পাদক যু 

ুর্গাপ্রসা্ তর্কপঞ্চানন পূর্ববস্থিরীরূত নিয়মাদি পাঠ করিয়া! এঁ নিয়ন পুস্তকে লিখিলেন। 

পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কছিলেন ইঙ্গলপ্তীয় লোকেরদের সভাতে 

সভোরা চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যের। 

২৩৭ 



২৪৩ গওল্বাদ পত্রে সেক্যান্লেত্র শ্রথা 

গাত্্রোখানপূর্বক বক্তা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত 

পূর্ণচঞ্জ্রোদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন 
চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়। গাত্রোখানপূর্বক বন্ৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি 

কহিলেন এই সভার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে কিঞ্চদ্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত 

ব্যক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নির্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে 

শ্রীধৃত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বনস্থ ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্্র সিংহ 
অতি সধক্তুতাপর্বক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কাধ্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ 
করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহুসভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামপ্লোচন ঘোষ 

কহিলেন সংগ্রতি শাননকন্তার। নিষ্ষর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি 

সভার বিবেচনার্৫থ এই প্রশ্ন স্থির করাযায় যে রাজকভূণ্ক নিফর ভূমির কর গ্রহণ উচিত 

কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতাছুসারে সকল সভ্যই 
সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মানুনারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ 

হইল অনন্তর দশ ঘণ্ট। রাত্রির পর ভা ভঙ্গ করিলেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 

( ৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩) 

গত রবিবারে বঙ্গভাষ৷ প্রকাশিক। সভার অস্তঃপাতি স্ভাতে সভ্যেরা যাহা 

করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমর! পাইয়াছি এ সভার প্রতিজাসকল অত্যুত্তম ও 

অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতর্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা 

প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালির মধো কতিপয় বাক্তি ধাহার। গবর্ণমেণ্টের কর্মেতে লিপ্ত 

আছেন অথবা নিষ্ধরভূমির করগ্রহণে ধাহারা ইষ্টসিদ্ধি জান করেন তীহারাই বলেন 

গবর্মেপ্ট নিফরভূমির করগ্রহণকরত উচিত কার্ধ্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ 
লোকেরাই কহেন রাজার এ বিষয়ে অন্ায় করিতেছেন কিন্ত দেশস্থ লোকেরদের উচিত 

হয় না গবণমেপ্ট অন্তায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলম্বনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন সছুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা 
প্রার্থনা করি দেশস্থ সমত্ত মহাশয়ের তাহাতে জঙ্গুৎসাহ প্রকাশ ন। করেন। 

গত রবিবার বেল ছুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষা প্রকাশিক! সমাজের এক 

অস্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্ররীযৃত গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রীযূত হৃর্গীপ্রসাদ 
তর্কপঞ্চানন শ্রীযুত্ত কালীনাথ রায় শ্রীধুত রামলোচন ঘোষ শ্রীমৃত পেয়ারীমোহন বন্ধ শ্রীযূত 
মহেশচ্জ সিংহ শযুত ঈশ্বরচন্জর গুধ শ্রীধূত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্ীযুত ভোলানাথ 
বস্থইত্যাদি বন্ুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমত: সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজার। 
নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্দেশীয়্ চারি পাচ সহ্ন্র লোকের নাম 

দ্বাক্ষরপূর্বধক রাজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত কর! উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ 



সমাজ ২৯১ 

অদ্য সভ! হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুদদিগন্থ 
এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে তাহারা এক দিবস কোন 

স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচনা! করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্ত এক 
অনুষ্ঠানপত্র ও পিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়! লর্ধত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে 
হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া 
সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন । 

অন্ষ্ঠানপত্র । 

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভ1 সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকতৃণক নিক্ষর ভূমির 
করগ্রহণের ষে মহান্ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসস্ভাবনা অতএব 
তম্িবারণার্থ কোন বিশেষ সছুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শি বিশি্ মান্য গ্রগণ্য 

মহাশয়দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া পরামর্শ কর! উচিত। 
এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উতৎ্সাহি মহাশয়ের! এই স্বাক্ষর পুম্তকে স্বং নাম স্বাক্ষর 

করিলে পশ্চাৎ একআহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্ধক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক।-- 

জ্কানাম্বেষণ। 

এই প্রনঙ্গে ১৮৫২ মনের ২রা মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রন্থাকর' হইতে নিমোদ্ধত অংশে বাঁডালীর 
গা্চেতনার পরিচয় পাওয়া বাইবে £-_ 

" ইকামতে সভা স্থাপন! পুর্র্ক ম্বদেশের সৌভ্তাগোর বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, 

মতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা ধকামতে ঘে এক ধর্দনভা করিয়াছিলেন 
তাহাতে একত। বন্ধন হওয়। দুরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াণে, এ সচ্চার কল্যাণেই দলাদলিগ 

ঢল্লাচলি কাণ্ড এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়। পিতাপুত্রের বিচ্ছেধ খটাইয়াছে, জাতিমারণঃ বিধুপ্মরণ, 

গোমর ভক্ষণ, ব্রাঙ্গণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের হুচন] হহয়াঞে, ধপ্মলতার পরে রাঙ্গকীয 

বিষয়ের বিবেচন। জন্ত অপর যে একট? সভ। হইয়াছিল ভুনধো বঙ্গভানা প্রকাশিক। সঙ্ভাকে প্রথম! 

বলিতে হইবেক, এ সাপ স্বৃত মহাক্সা রায় কালীন।খ চোধুরী, বাণু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুশিমামীর 

প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিক্ষর ভূমির কর 

গ্রহণ বিষয়ক প্রন্তাবের অতি সুগার [বিচার হয়, জিলা নদীক্লার বর্ধমান গ্রধান সদর আমীন প্রীযুত 

রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর গবণমেন্টের পক্ষ হুইয়। অনেক প্রকার বিতক উপস্থিত করিলে 

মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার নুচার বিচার হইয়াছিল এ সময়ে সম্বাদ চান্কর পত্রের জন্মগ্রহণও 

হয় নাই, কিন্ত কেবল একতার অভাবে ই সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রার কালীনাথ চৌধুরী প্রন্তৃতি 

মহাশয়ের ব্রক্ষসা পক্ষে থাকাতে ধর্শসভার লোকের! তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাদ! প্রকাশিক! 

মভার পতন কারণ শ্বরণ হইলে জমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয় এ সঙার পরে 

মৃত নহাক্মা! বাবু ঘবারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রবক্ধে তুম্যধিকারি সত] নামে অপর এক সভা 

স্থাপিত হয়, মেশ্বর মহাশয়ের বদি অনেক প্রকার সংকর্প সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ঠাছার সহিত 



২৯২ লনা পাত্রে লেক্কাব্নেত্র কথা 

গবর্ণমেন্টের পত্রাদি লেখ চলিয়াছিল, দশ বিঘ1 পর্য্যন্ত ব্রন্মতর ছাড় দিধার নিয়ম এ সভার উদ্যোগেই 
হইয়াছে, তথাচ তাহা। স্থারি হয় নাই, দ্বারকীনাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে। 

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়। দেশ হিতৈষিণী সন্ত নামে এক সভা করিয়াছিলেন এ 

সভায় সমুদয় বাঙ্গাল! পত্র সম্পীদকদিগ্ের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়ীসণীকের ৬কমল বন্থর বাঁটীতে যে 

কয়েকবার তাহার প্রকীগ সচ৭ হয়, সেই সকল বারেই মন্্রাস্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, 

নিয়মাদি নির্দারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি আক্ষেপ এ সভার দ্বারা এমত কোন কাধ্য হয় নাই বন্দার! 

চা] আমাবদিগের শ্রব্ণীয় হইতে পাবে, তদনন্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্থিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস 

ঠত্তিয়] সা গ্াপিত হয়, মাস্যবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়। এই সভায় কয়েকদিবস 

বত করিয়া মহ] ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল ম্পেক্টেটর নামে এ সভার মত পোষক একথীন। 

প্ধ প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহাযা ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্বে 

বাগবাজার নিবাঁসি মৃত বাবু কাঁশীনাথ বস ভূম্যধিকীরী সভার পুনজ্জাঁবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে 
উদযোৌগ করিয়াছিলেন নাহার গুভ চিহ্কের মধ্যে বন্থ বাবু রাজদত্ত আশাষেট। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 

শন্ত উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকের! রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন। জন্য যে 

কয়েকট? সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতণ ও যত্বের অভাবে তন্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় 

বিষয়ের চিন্তা! কর] যগ্যপি এতদ্দেণায় লোকেরা অতি কর্তব্য বিবেচনা! করিতেন এবং তাহার গ্রতি 

ঠাহারদিগের মনোযোগ থাকিত তবে এ সকল সার পতন ন। হইয়া! বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া 

সম্ভব হইত 1...) 

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭ । ২৯ আশ্বিন ১২৪৪) 

নৃতন সমাজ ।__-কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ 

স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিফর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে 

এবং রাজকীয় কম্মে বঙ্গভাবা চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলগ্ড দেশে প্রেরণ 

করেল। 

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

জঁমদারেরদের সমাজ ।-রিফন্র পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহলাদপূর্ববক 

জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টাসময়ে ভূমধিকারি ব্ক্তিরদের সমাজ 

স্থাপনের উুঁচিত্ানৌচিত্য বিবেচনার্থ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিতস্থানীয় প্রধান২ 
জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিগ্রায় এই ষে চেম্বর অফ 
কমাস” অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে তদ্রুপ এই 

সমাজের স্বার। দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে 
এ বৈঠকে অনেক কথোপকথন হইয়া এই প্রকরণের নান! বিষয় উত্থাপিভ হইল এবং 
নিরভূমি বাজেয়াণ্থের যে ব্যাপার হইতেছে ততদ্বিযয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্বক এই স্থির 

হইল যে ভূমিসম্পকীয় ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সমুদায়ে এঁক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য 
উপায়ের দ্বার উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক 
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পাওুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ববন্ধকরণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন 
অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এবং শ্রীযুত 
বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্ীধুত বাবু প্রসপ্নকুমার ঠাকুর। এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে 
কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান প্রস্ততকরণসময়ে ইহ! স্মরণ 
করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়। সর্বপ্রকার লোকের 
নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহিভূতি কেহই থাকিবেন না এই সমাজের এমত 
সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দার সর্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং 

দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি ন্বচ্ছন্দে এ সমাজের অগ্তঃপাতী 
হইতে পারেন । এই কমিটির কাধ্য সমাপন হইলে পর এ সকল বিধির বিবেচনাণ ও 
সমাজ স্থাপনাথ সাধারণ এক বৈঠক হইবে । 

(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫) 

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রাযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণচ মিত্রপ্রভূতি কতৃক 

সর্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সা সংস্থাপিত হইবে ইহাতে প্রভাকর লেখেন 

যে সম্ভাবিত নৃতন সভার অধাঞ্ষ মহাশয়র! মহাজাতাভিমানী ইহার যে দলাদলি ব্যতিরেকে 

সর্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন ইহ! জানাগেষণ সম্পাদক কাচ মনেও 

স্থান দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বাবুর। নৃতন সভা সংস্থাপনার্থ 
যখন যত পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমতা ও সর্বসাধারণের হিতকারিণা হইবে 

আর এইক্ষণে পূর্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর সর্বসাধারণের মহোপকারাখ 

উত্তম২ সভাপ্রভৃতি হইতেছে আর মনুয্যগণ৪ উত্তরোত্তর উত্তম২ সভ্য ও জ্ঞাণি ও 

পর হিতে রত হইতেছেন অতএব যে এহ নৃত্তন সভায় দলাদলি ৪ জাতি 

প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত ধোধ আমারদিগের কদাচ হয় ন! বরং 'অন্ুমান 
করি যে কেবল সাধারণের উপকার জনিক। হইবে কিন্খ ভাবি বিষয়ে প্রভাকর 

নিশ্চন্ব করিয়া বলেন যে কেবপ দলাদলির নিমিত্তই সভ। হইবে ইহ। অন্যায় অতএব 

তাহার কথ। আমরা গ্রা করি না। এই সভায় এমত উপদ্শে দেয়! যাইবে যে 

যাহাতে সর্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধ্যক্ষগণ অতি হুসভা আর দৃষ্টও 

হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে। 

স্বাস্থ্য 

(২১ নবেম্বর ১৮৩৫ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 

ওগব!নগ্রোলায় মহামারী । [হরকরার পত্ত্রপ্রেরক হইতে ] সংপ্রতি এপ্রদেশে 

অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত মগ্ত শব কোন স্থলে কদাচিৎ 

শুনা ষায় এইগ্গণে সময় ভাগ হইতেছে বটে কিন্তু মরকের কিছু ন্যানতা হয় নাই 



২৪৯৪ হনব্বাদ পত্রে লেক্কাবেলেন্ কথা 

বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জরপীড়ার 

প্রানুর্াব হয় বিশেষত: ভগবানগোন্ার সর্ধস্থানে এ পীড়া এমত সাজ্ঘাতিক 

ভয়ানক যে তাহ। হইলে রোগী পাচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জরের 

ধারাই এইরূপ হইয়াছে বাঙ্গালি কবিরাজের তাহার কিছুই করিতে পারে না প্রথমে 
অপাক হইয়। পরে জর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয়ন৷ বাঙ্গালি করিরাজেরা জোলাপ 

না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতালঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জরের দমন হয় 

বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ববাপেক্ষ। অধিক দুর্বল করে এবং তাহাতে জর ত্যাগ হয় না 

রোগির! বাহিরে জরের উপশম দেখিয়া লোভ প্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে 

স্থতরাং পুনরায় পীড়িত হইয়। মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালির ইঙ্গরেজী বৈদ্যশান্ত্রাহসারে 
চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না।-_. 
জ্ঞানানেষণ। 

( ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪) 

কলিকাতায় বসন্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শ্নিয়৷ টাকা দেওনের 

স্পরি্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত ডাক্তর ট্টয়ার্ট সাহেব কোন২ সন্বাদপক্র সম্পাদকের নিকটে যে 
পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমরা প্রকাশ করিলাম। এবং তর্দুষ্টে আহলাদিত 

হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্যে এতরদ্েশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়া গিয়াছে এই 
সংখা পূর্ববৎসরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ আধক। ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব লেখেন 

অদ্য পূর্ববাঞ্থে আপনকার সন্বাদপত্রে পাঠ করিল'ম যে কলিকাতায় বসম্তরোগের অতি 
প্রাহৃভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান কগাতে 

শীুত কাঞ্তান বর্চ সাহেবেপ ছ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্তান্ত বংসরে এই রোগ যত হয় 
এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের গিপোর্টে লেখে এ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি 

ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই এবং বড় বাজারে কিন্বা কোন প্রধান 
থানার এলাকায় রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে দেখা যায় এবং যদাপি 
আমর অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টাকা দেওনব্যবহার দেশীয় টীক| দেওনব্যবহারাপেক্ষা 

স্বাস্থ্যজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টীকাদায়কের। 

বসস্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়। 

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫) 

ওলাউঠা ।-- ১৪।১৫।১৬ আপ্রেল তারিখে কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে ধত 

লোক মার! পড়ে তাহার এক ফদ্ধ পাইয়৷ নীচে প্রকাশ করিতেছি বিশেষত ১৪ তারিখে 

২৬ জন তন্মধ্যে ১৬ হিন্দু ১ মোললমান। ১৫ তারিখে ৪৬ জন তন্মধ্যে ৩৫ হিন্দু 

১১ মোসলমান । ১৬ তারিখে ৫২ জন তন্মধ্যে ৩৭ হিন্দু ১৫ মোসলমান। 
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(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩) 

ইঞ্জরেজী টিকা ।--শ্রীযুত ডাক্তর ই্রয়ার্ট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়৷ 

ইজরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে এক২ নিদিষ্ট স্থান 

্রস্ততকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটাতে স্বয়ং গমনপূর্ববক 

সপ্তাহের মধ্ো ছুই২ দিন এ ব্যাপারের তত্বাবধারণ করিবেন । 

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আঘাঢ় ১২৪৪) 

বদ্ধমান।--অসহ্ গগ্রীদ্মপ্রযুক্ত সংগ্রতি বদ্ধমানে ওলাউঠ। রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় 

হইতেছে । প্রতিদিন ৩০।৪* জন করিয়া মরিতেছে। যেহেতুক ১৮ তারিখপধান্ত বৃষ্টিমাত্র 
না হওয়াতে নান! স্থানীয় লোকেরদের দিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীন্মগ্রযুক্ত কম্দ করিতে ন৷ 
পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । 

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২১৬) 

ওলাউঠা।-_ প্রায় ছুই মালাবধি কলিকাতা ও তগ্নিকটবঞি প্রদেশে ওলাউঠ। রোগেতে 
অনেকের মৃত্যু হইয়াছে । রাজধানীস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে এ রোগোপলক্ষে 
মৃত ব্যক্তির সংখ্যা পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্ন ভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে । বিশেষতঃ 

সন ১৮৩৮ 

মাস হিন্দু মুসপমান 
জান্ুআরি ৬১ ১৫ 

ফেব্রুআরি ৭৪ ৩৬ 

মার্চ ৬৫৭ ২২৬ 

আপ্রেল ১২৬৭ ১৩৪ 

মে ৬৬০ ৫৮ 

জুন ১২২ ১৩ 

জুলাই ৪৩ ১১ 

আগষ্ট ৬৭ রর 

সেঞ্েঘর ১৫০ ১১ 

অক্তোবর ৩৯ ১৬ 

শবেশ্বর €ত ২৬ 

দিসেম্বর ১২৬ ২৪ 

৩৩২২ ৫ ৬৮ 



২৯৬ সলওন্াপ পত্রে সেক্ষাত্শেশা কথা 

সস্ত্রাস্ত লোক 

(১৯ জুন ১৮৩০। ৬ আষাঢ় ১২৩৭) 

[ কালীনাথ ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও মপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনের! অধিক মানত 
বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাহারদের মধ্যে ছুই জন জমীদার 
আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুনলমান বাদশাহকতৃ্ক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্ত এ উপরে উক্ত 
ছুই জন রাজ। ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্মের দ্বারা কি 
উৎকোচ প্রদানেতে এ মহাপদপ্রাণ্ত হন নাই। বিশেষত; এ রায় চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ 
প্রতাপাদ্ত্যনামক এক জন বজদেশের পূর্বদিকৃস্থপ্রদেশে শ্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন । এবং 

আকবরশাহ! তাহাকে দমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে 

বহুকালপধ্যন্ যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন৷ 

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 

খেদজনক মৃত্যু ।-_এতন্নগরের বহুবাজার নিবাসি ৬ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুর বাবু পার্বাতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত * কাক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাকৃকালে ওলাউঠ৷ 

রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার মৃত্যু সম্বাদে আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি 
যেহেতু তাহার বয়ক্রম অনুমান ৪৭ বংসরের অধিক নহে অতি স্থুশীল স্থুপুরুষ ধাম্মিক 

বিচক্ষণ সাধ্যাগসারে সদাচারে ব্রাঙ্ষণাহ্থষ্ঠানে দৈব পিত্রাদি কর্শে ক্রুটি ছিল না অপর বিষয়- 
কর্নেও তৎপর ছিলেন তৎ্প্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় 
জমীদারী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহ! বিলক্ষণরূপে স্থশাসনপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিয্া! তাহার 

বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের করের দেওয়ান ছিলেন 

তাহাতে যশস্বী হইয়। স্বেচ্ছাপূর্বক তৎপদ পরিত্যাগ করেন পরঞ্চ গত বৎসর স্প্রিম কোটে" 

সরিফ দরের মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া মৃত দিবসের পূর্ববদি বসপর্য্যস্ত তৎকণ্ম ধারামত 

স্থসম্পন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপধ্যস্ত দপ্তরখানায় 
কণ্ম করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধার পর মহাবল পরাক্রম দুর্দান্ত ছুরাত্মা উলাউঠার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না! অপর শুনিয়াছি 
এই ওলাউঠ পূর্যবে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর ছুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের 

বিষয় অধিক কি লিখিব পার্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত 

হইবেন যাহ! হউক শুনিয়াছি অত্যান্্ধ্যবূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি- 

পধান্ত দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি। 

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু ।_গত ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীধৃত বাবু 
বঘুরাম গোম্বামির জ্যেষ্ট ভ্রাতা বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৮ প্রাপ্তি হইয়াছে । 



সমাজ ২৯৭ 

(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১১৩৮ ) 

গত মঙ্গল বাসরীম় তিমিরনাশক পত্রে তৎ্পত্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে 

পাথুরিয়াঘাটা নিবামসি ৬ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুৃত রাজনারায়ণ 

মুখোপাধ্যায় সংবাদ স্থধাকরনামক এক অধশ্মপত্রের অংশিধার হইয়াছেন যেহেতু তিনি 
শ্রীঞ্থ ৬ জগদ্ধান্তরী পুজার ব্যবস্থাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্ধিষয়ে 
অন্মদাদির বক্তবা যাহা তাহা প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়ের! বিবেচন। করুণ 

যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। তিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে 
কিছু আমর! বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখে! বিধন্মপত্রের এক জন প্রধান 
অংশী এ বিষয়ে আমর] বিশেষ অন্ুসন্ধানঘ্বার! জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের 

সাহায্যকারী এতৎপ্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চধ্যহইতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

অতিধাশ্শিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মংসাইত্যাদি আহার করেন ন। ও ন্বহস্তে পাক 

করিয়া ভোজন করেন এবং মদককৃত ও তৃত্যআনীত মিষ্টাএসকল গ্রহণ করেন না 

এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয়! ইষ্টদেবতার নাম ম্মরণ করেন এবং এ 

মহাশয় তুলসী মাহাত্মবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগরহদ্ধারা রচন। 
করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্মতৎ্পর ও ধশ্মকশ্মের মন্মী হ্ইম্বা যে কুপথাবলগি 

সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা! স্বপ্নের অগোচর কিন্ত এইক্ষণে চমত্কার বোধ হইল 

যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিন্পপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধশ্মের 

নাম শ্রবণে খড়গ হস্ত হইয়া উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধশ্মে অঙ্গ সমপণ 

করিয়াছেন হাক্ম কাল মাহাত্ম্য দেখ দেখি এ স্ুধাকরপত্রে আদ্যাবধি অধাপধ্যস্ত কেবল 

ধর্দের দ্বেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদ্দিত 

হইতেছে ইহা দেশ বিনেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে হুগোচর আছে। ইহ। দেখে 
শুনে ও লোক নিন্দ! অবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জ্যে বাবু প্রেম বাবুর প্রেম সাগরে গড়াগড়ি 

যাইতেছেন।, . *** *** সং প্রহ। 

(২* জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৩৬ ) 

অতি বিলপনীয় ঘটনা ।__হিন্দু কালেঞ্জের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠার 
মহাঞ্জন অতি সম্্ান্ত শ্রাধুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের যোড়শবন বয়গ্ধ ওগবান 

নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহে যোড়াবাগানে গরাদি রহিত দোতাল। বাটার ভাদোপরি 

ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিযাছেন। 

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮ ) 

কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু ।--কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজীওলকোজ্জাত 

অর্থাৎ প্রধান মহ্মীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে ব্দমান গলার চৌঘরিয়া 
২--৫৮ 



২৯৮ সংক্মদ পত্রে সেক্াব্নত্র কথা 

গ্রামনিবামি কাজী সএদ হামেদওলা! সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি আমর! অত্যস্ত 
দুঃংখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদল্লা সাহেব আপন দেশে গিয়া 
পরলোকগমন করিয়াছেন অনেক দিবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংপ্রতি বায়ু 

লেবনার্থ দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকর্শ 

নিষ্পন্ন করিবার জন্ত অধিক ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কর্ধসমাধা- 
বিষয়ে কোন ক্রটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফতী ছিলেন 

এবং মৌলবী 'বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন। 

।১৯ মে ১৮৩২। ৭ জ্যষ্ট ১২৩৯) 

..'লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবরুষ্ণ তেহ নবাব সেরাজদ্দ্লোর 

সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী স্ববাজাতের বন্দোবস্তের কর্তা তাহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের 
সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে তেহ ঘেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়! 
সরফরাজ হইয়াছিলেন সে সুখ্যাতি সর্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি 
আছে । গবর্নর্ বেন্সীডর [ ৬1751009% ] সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবর্নর্ 

বেরম্স [ ৬০:০1] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্্র ঘোষাল গবর্নর্ হেষ্টিং সাহেবের 
দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়া রাজ! গুরুদাদ পরে মহারাজ রাজবল্লভ ॥ এবং 
খালিসার দেণ্যয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহারা সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কর্ম 
হুশৃংখলে করিয়া স্খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপধশ হয় নাই ।--সং চং। 

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 

শ্রযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর- 
নামক গ্রাম যথায় ৬ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান ধাহার পুণ্য কীহি 

খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহ! অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে । তাহার নানাস্থানে 

৬ দেব দেবী স্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কীর্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্বৎস্থানেই নিরূপণ 

আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ 
খিদিরপুরের বাটীতে ৬ লক্ষীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তীহার সেবার বাহুল্যতা এবং 

দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তত্দ্রপ সেবা 
চলিতেছিল। পরে তাহার পত্রী ৬ রাজেশ্বরী দেবী ও তাহার পুত্রের জামাতা ৮ তারাকিস্কর 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৬দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কতৃ্ব 

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচজ্জ ও শ্রযুক্ত গিরীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবচক্জ চট্টোপাধ্যায়ের 
হওয়াতে ৬ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর সেব। অতিসামান্তরূপ রাখিয়া দেবোত্বর বিষয়ের সমুদায় 
উপস্বত্ব আপনার! গ্রহণপূর্ধক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়া চিরকালের অতিথি সেবা 

এবং দীনছুঃখি ও অনাহুত ক্রাঙ্মণপ্রভৃতি ধাহারা এ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাছারদিগের 



অমাজ ২৯৯ 

প্রত্যাশা এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদাপিও এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্যের 
প্রয়োজন রাখে না তথাচ এ প্রত্যাশাপন্প বাক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণতা না করিতে পারাতে 
স্থতরাং এ বিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। অতএব সম্পাদক মহাশয় অনু গ্রহপুরঃসর 
এতদ্বিযয়ে আপনকার সন্বকৃতা যাহা থাকে তৎসম্লিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ 
পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর দাহেবের কর্ণগোচর অবশ্য হইতে পারিবেক এবং তাহার 
মনোযষোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্বাবধারণদ্ার! ্রপ্রী জিউর সেবার পারিপাটা হইয়া 
উপরিউক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবকে 
নিরস্তর আশীর্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে । এই সম্বাদ যদাপি অন্যান্ত সম্পাদক মহাশয়র। 
অন্থগ্রহপূর্ববক স্বীয় প্রকাশ্ত পত্রে অস্কিত করিয়৷ গ্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার 
রহিত হইয়া পূর্বের ন্যায় সেবা! চলিতে পারিবেক | কেধাঞ্চিং খিদিরপুরনিবামি জনানাং। 

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 

শ্রীযৃত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_জিলে কলুয়া পরগনে অগ্বরাবা« সাঁকিম 

রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শর্দণে। বিনয় পূর্বক নিবেদন মেতৎ পরগনে 

সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণ। মঞ্জকুরের ন্যায়বতি কর্্দে আমার 

জ্যেষ্ঠ সহোদর শঙ্গৃচন্ত্র চক্রবর্তী প্রবর্ত হহয়াছিলেন পরে সন ১২৩৩ সন বাঙ্গলায় এ 
জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে 
জমিদারের মপশ্থলি লোকের সঙ্গে এক দাঙ্গা! হইয়া একজন লোক মুত হইয়াছিলে। তাহাতে 

জিলা! মজুকুরের জজ সাহেব আমার পিতা শ্রীরামমোহন চক্রবন্ত্ী মহাশয়কে দওরার 
তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সফর্দ করিয়াছিলো-:। 

(১৮ আগষ্ট ১৮৩২ 1 ৪ ভাদ্র ১২৩৯ ) 

-*“বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৬ দেওয়ান রামন্ন্দর মিত্র 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রায় প্রাণরুষণ মিত্র মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন 

এবং শ্রীমৃত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় যিনি বহুকাল পাটনার জজের আপাঁসে 

সিরিশ তাদারি কর্দে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবিনিউর সিরিশ-তাদারি কর্ধে আছেন 

তথা নদীয়া চাকলানিবাসি ৬ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পুন্র শ্রীযুত বাবু 

গ্রোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দিন পাটনার আফীন এজেন্টী মো'তালকে প্রধান২ কর 

করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা! নগরে উপস্থিত আছেন '"। 

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১৮ ভাদ্র ১২৩৯) 

বর্ধমানের নৃপতির লোকান্তর ।-_বর্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্্ 

বাহাছুর প্রা সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাপ্র বৃহস্পতিবার দিব! ছুই প্রহর 



৩০০ গনওল্বাদ পত্রে সেক্কান্ের কথা 

চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্বে বর্ধমানের রাজবাটা 
পরিতাগ করিয়।৷ পরিবারসহিত অস্থিকার রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস 
গঙাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাহার 

উর্ুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প জরও হইত আর আমাশয়ের 

ব্যামোতও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎলা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই 

কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব 

এবং শ্রীমুত ডাক্তর জেকসন সাহেব বর্দমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা 

কাহার দ্বার৷ হয় নাই মহারাজের ওরপজাত সন্তান সম্ভতি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র 

মহারাজাধিরাঞ্জ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অদ্থিকার রাজ '1টীতে 

পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাহার উনত্রিশ বৎসর কএক মাস বয়ঃক্রম 

হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাহার পুত্রা্দি কেহ থাকেন নাই তাহার কেবল ছুই রাণী 
আছেন এব' তাহারা এপর্যন্ত বঞ্ধমানের রাজবাটামধো মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ 

করিতেছেন যদিও মহার|ঙ্গ আপন প্রধান পুভ্রের দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জলকুমারীকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে ছুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্ত 

তাহার। সকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্র পাইয়াছেন বরং তাহারদের জননীও লোকস্তর গা। 

হইয়াছেন। '্মতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসম্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন 

এবং তাহার ত্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুত্রের শ্রীযূত কুমার 
মহাতাপচন্দ্র বাহাছুর নামকরণ হইল কিন্ধ মহারাণী বসম্তকুমারীর গর্ডেও সন্তান 

সম্ভতি হইলেন না। 

এক্ষণে তাহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীত্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী 
এবং শ্শ্রীমতী মহারাণী ব্সম্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের 

বয়ংক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন 
মহারাজ তাহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সম্কল্প ছিল যে শ্রীমতী 
মহারাণী বসম্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল 
এক লাট প্রার্চ হইবেন নচেৎ ইঠারই সমুদয় হইবেক। 

আমরা সামান্ততঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়াপধাস্ত কোন 

উইল করেন নাই অথচ তাহ! কর্তব্য ছিল এইনিখিত্ত তথাকার শ্রীধুত জজসাহেব ইহার 
বৃত্বাস্ত কৌন্সেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অঙ্গমতি হইবাতে উইল- 
দ্বার! শী্ীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাহার ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাহার ভ্রাতা শ্রীধুত 
দেওয়ান প্রাণচন্ত্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কশ্ধকর্তারূপে নিযুক্ত হইম্বাছেন। 

অপর২ রাজকর্থঘ নির্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন স্বাদ এপর্যন্ত পাই নাই। 

মহারাজ দীর্ঘকালপর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইহার তুঙ্গা ধনশালিজন এ রাঙ্জো দশা হয় নাই 



সমাজ ৩০১ 
মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে স্কৃতরাং তাহার পুনকুক্তির প্রন্বোজন 
নাই কিন্ত আমরা অঙ্নানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক 
প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আচুকুল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাহাকে অন্ধরোধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্তব্য জানিয়! অত্যন্ত হেয় করিয়াছিলেন ।-_কৌমুদী । 

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ৮ ফাল্গুন ১২৪৩) 

শ্রীফুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্্র বাহাদুর।-্রীযুত জঞানাঘ্বেষণ সম্পাদক 
মহাশয়েযু।--শ্রীযৃত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কপিকাতাতে আগমনপর্যাস্ত 
বার্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের 
গোচর করি প্রতিবত্সর বারুণীর সময়ে অগ্রন্ধীপের গোপীনাথকে দর্শনা লোকেরদের 
যেরূপ মেলা হইয়া! খাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কহিতেছি শ্রযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাছাছুরকে দর্শনাথ কলিকাতাবাসি ধনাঢা 
শ্রীযৃত বাবু রাধারুষ্ণ বসাক মহাশয়ের বাটাতেও প্রতি দিবস মেইবূপ মেলা আরম্ভ 
হইয়াছে ।... 

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুতুর্জ ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীযুত 
কাস্তিচন্ত্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাছুরকে চিনিতে পারিয়! বিশ্তর 

খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীমুত গঙ্গানারায়ণ পক্কর ধিনি পাঁচালি গান দ্বারা এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত এ বান্তি আসিবামান্ত্রই শ্রধুত মহারাজ কহিলেন কহ লঞ্র 

তুমি যে ূ্ববাপেক্ষা অধিক স্থুলকায় হইয়াছ তাহাতে লঙ্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রাযুত 

মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুর জানিয়! পূর্বরীত্যন্সারে উত্তর করিলেন ।'"'জ্ঞানাগেষণ | 

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩) 

শ্রীধূত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।--গ্রীযৃত জ্ঞানাগেষণ সম্পাদক 

মহাশয়েমু।--এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গই সর্বত্র শুন! 
যাইতেছে. | ত্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্যের প্রপৌন্র 

শ্রীযুত হরদেব তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি অনেক ব্রাঙ্গণ প্গিত খাহারা শ্ররীযুতের নিকট পূর্বে দান- 

গ্রহণ করিয়াছেন তাহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চন্দ্রিক! সম্পাদক ভবানী- 

চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়! স্বপ্ন পত্রে লিখিয়াছেন আমর! নিঃসন্দিগ্ক হইয়া নিংশক্ষে 

পাঠক :গেঁর সন্দেহ ভঙ্জনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের 

স্বরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমর! মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়! থাকি কিন্তু 

গত তাবৎকাগঞ্জে সন্দিপ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ 

দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে এ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন 



০ লংবাদ পত্রে সেক্কাবেল্র কথা 

শ্রীযূত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় 
এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল এই সকল জ্িজঞানা! করিবাতে মহারাজ 
উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর 

সওদাগর বিচর সাহেব তাহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে 

হ্গামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্মকারক তাহার নামও কহিলেন ।''.জ্ঞানাম্বেষণ । 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে প্রামীণা কথ ধাহার! জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 

'প্রবানী? পত্রে প্রকাশিত (পৃ. ৩৬*-৬৫) মামার "পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন” প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাত্র ১২৪৫ ) 

বঞদেখের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরা শ্রীযৃত হোণ্ট ৫মকেঞ্জি সাহেব বরাবরেষু।-- 
আমারদের নিবেদন যে আপনার। নিতান্ত অগ্ুগ্রহপূর্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত 

গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন। 

আমারদের প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজ ৬এতেজশগ্র 

বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গাল। ১২২২ সালের ২৭ পৌষে ৬প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ 

ছুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্ম শাস্ত্রীয় বাবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্ধিষয়ে উত্তরাধিকারিণী 

রাখিয়া যান। আমারদের প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্শান্ম অতিবৃহৎ জঅমীদারী ছিল 
তাহ। কতক তাহার পিতামহীর দত্ত কতক ত্বাহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং 

ক্রয় করেন। আমারদের ৬প্রাঞ্ স্বামির মৃত্ার ৭ বংসর পূর্বে তাহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে 
আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্তিত তাবদ্ধিষয় দান পত্রের দ্বার! প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন 
এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটর' আদালতে রেজিইরী করিয়া দেন কিন্ত যুগধন্ম গ্রযুক্ত 

'আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি তাদৃশ মনোযোগ না৷ করণেতে এ 
জমীদারী বুদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধো এ পিতাই তাহার 
মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্ত্র এ সকল ভূম্যধিকারের স্থামিত্বপ্রযুক্ত তাহার 

বাধিক উপস্বত্থ পাইতেন। 

পরন্ধ তাহার মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্ববে আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামী পূর্বববৎ এ সকল 
জমীদারীর খরচ বাদে উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর 
তাবন্থাপার তিনি স্বয়ং নির্বাহ করিতেন এবং এ ব্যাপার নির্ব্াহার্থ দেওয়ানী ও 

কালেকটরীর কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং ত্বাহার এ অধিকারের মধ্যে 

যে কোন বাপার হইত তাহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় কম্থকর্তারা 
ভাহাকেই ভাহার দায়ী জান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ 
ও প্রচুর সাক্ষী আছে তন্থারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৮ প্রা ক্থামির 
মৃতার পূর্বব অনেক কাল এঁ তাবৎ জমীদ্দারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন । 



সমাজ ৩০৩ 
বর্ধমানের জজ ও মাজিম্ত্রেট এযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং এ জিলার তৎকালীন 
রেজিষ্টর শ্রীযূভত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং এ জিলার কালেকটর শ্রীধুত আনরবল এলিয়ট 
সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযৃত ডাক্তর কৌটর সাহেব ও বদ্ধমানস্থ যুদ্ধ সম্পকীয় তাবদ্ধা্তি 

ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতত্তিক্স সকলই অবগত আছেন ষে শ্রীযুত সেক্রেটনী 
প্রিন্দেপ সাছ্বে মাকুইস হেষ্িংস সাহেবের আমলে আমারদের ৬প্রা্ স্বামিকে 

শ্রীলপ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্ধমানের রাজ! বলিয়া দাক্ষাৎ করাণ এবং শ্লশ্রীযুক্ত যে সন্রম ও 

খেলাৎ বর্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্ত্রমপূর্ববক খেলাৎ প্রদান 
করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ প্রযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামিকে তন্দ্রপ সন্তম 
করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্ধিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে এ প্রতাপচন্দ্র বদ্মানের 
সম্পূর্ণ রাজার স্থায় সর্বত্র বিখ্যাত ও ম্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন। 

তাহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ 

সাহছেবেরদের অন্ুমতিক্রমে আইনমত আমারদিগকে তাহার উত্তগাধিকারিণী জ্ঞান 

করিয়া! তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে গেজিষ্টরা 

করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তাঁগিখে এক রুবকারীর দ্বাগা 

আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনাথ রাইয়তেরদের প্রতি হুকুম করিলেন 
কিন্ত হছগলি জিলার মধ্যে এ জমীদারীর কিঞ্চিং অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৬ প্রাপ্ত 

স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্ত্র এ জিলার জজ ্রযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত 

করিয়া আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত 
প্রার্থনা করিলেন এবং এ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার 
মধ্যে আমারদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্তু 
ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত 

বিপরীত। 
শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ 

'আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেকশ্চন্ত্র আপনার চারিজন ভূতা ও অপীন 

ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষা দেওয়াইলেন ঘে আমারদের ভপ্রাপ্ধ স্বামী কেবল নাম মাত্র 

অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাহার দখল ছিল না যদাপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য 
গ্রাহথ হয় না কেন না তাহারা! আপনার মুনীবের পক্ষ এবং খী মুনীবের অধীনে লক্ষং টাক! 

আছে এবং ধাহারা তাহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহায্য করেন তাহারধিগকে এ টাকা দিতে 

ত্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি এ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত পসাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের 

পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগেল অথচ তাহ! গবর্ণমেপ্টের 

প্রধান কর্থ কারফেরদের দ্বার! প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহ। শ্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন। 

পরে স্তগলির সরাসরী ভিক্রী কোর্ট আগপীলে আপীল করিলে আমারদের ছুর্ভাগাক্রমে 



৩০৪ সংবাদ পত্রে সেক্াব্লেত্র কথা 

্রসাহেব লোকের! আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া 
ওকলি সাহেবের নিশ্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ 

এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্তৃক 
নিষলঙ্করণে স্বীকূত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল 
তথ্দিষয়ে স্তাহার যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের মাহেবেরদের অনুমতিক্রমে 

এই ডিক্রী করিলেন যে আমরা ম্বত ব্যক্তির বিধবা তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়। এ রাজার 
তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি এ জমীদারীর 
প্রকৃতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে । কিন্তু কোর্ট 

'াপীলের সাহেবের৷ হুগলির জজ সাহেবের অর্পিত মোকন্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন 

তদস্থসারে এ শ্রীযুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্তথা করিলেন এততদ্রপে এই মোকদ্দমার 
প্রায় কিছুমান বিবেচনা না করণেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টকে বাধিক বিংশতি লক্ষ 
টাক! রাজস্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমরা বেদখল হইলাম বিশেষত: 
আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহপপুর আমর নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের 

নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের 

পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরঞ্জ তাহা এ সরাসরী 
ডিক্রীত্রমে আমারদের হাতছাড়। হইল । জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে 

কোন মোকদ্দমা ন। হইয়াও স্ুদ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী 
বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়। আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের 
এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও 
আশ্চর্য বোধ হইল। 

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্বান্ধে আমরা যখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম 

তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত ছুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া 
আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমারদের 

যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের 
স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও 
নগদ যাহ। পাইলেন তাবৎ লইয়া! গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল 

তাহ! আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎ সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের 

শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্তঠান্ত স্থানে যে সকল 

জহরাৎ ও প্রকারাস্তর বহুমূল্য ভ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসম্মতিতেই 

বিক্রয় করিয়। লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৮প্রাপ্ধ শ্বামির 
ইউরোপীয় কর্দকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেও সাহেব হ্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্মা 
হইলে পরে আমরা মাজিস্বেট সাহেবের নিকটে নালিস করিবাম কিন্ত তিনি তাহা 



আমারদের শ্বশুর এতক্রপে আমারদ্দিগকে তাবৎ স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে 

আমরা যে কেবল ধথার্থ বিচার প্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের 
এমত নিশ্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুঘের দানঘ্বার1 আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল 
আমরা এতদ্্রপে দুর্ঘশাপক্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা প্রীযুত পামর কোং ও 

্রীযূত কালবিন কোং ও শ্রীধূত প্ৌডন কোম্পানিকে কঙ্জ দিয়াছিলেন তাহা আমারদের 
প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশ্থর মহারাজ। তেঙ্গশ্চন্ত্র আমারদের 

অন্তান্ত তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ্ন করিয়াও তৃপ্ধ না 

হইয়া! এ নকল টাকাই কাড়িয়৷ লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহ! হইলে আমরা একেবারে 
স্পূর্ণরূপে উপায়হীন! হই এই অভিপ্রায় দিদ্ধ করণার্থ তিনি কপিকাতার স্থপ্রিমকোটে 
নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে এস্থান হইতে বিলাতে আপীল করিতে পারিবেন তিনি 

বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তিরা এতগ্রপ মোকদ্দমার খরচ 

যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রেরা কেবল 

দয়া করিয়া আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যত ছিলেন তাহার! দেখিলেন যে এই বিষয়ে 

হন্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লেঠ! পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষে আমর! 

অশেষ খরচের ভার সহিষ্কুতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইরেশ অতএব 

এতদ্রপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের যে ভগস| ছিল তাহা দুরগত হুইল 

আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্ধমান ২১ জুন ১৮২৪। 

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৫ আশ্বিন ১২৩৯) 

৬ চন্ত্রকুমার ঠাকুর ।-_-আমর! খেদপূর্বক গ্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দরকুঘার ঠাকুর 

গত ৫ আশ্বিন বুধবার জরবিকাররে!গোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম 

অনুমান ৪৫1৪৬ বৎসরের মধো অধিক নহে ইনি বৈকুগবাদি এবাৰ গোপামোহন ঠাকুরের 

দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মর্ধ্যাদক ছিলেন উঠার জোট « বাবু 

হুরধ্কুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কতৃ'্বপদে নিযুক হইয়। অপূর্বরূপে 

পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও বাবহৃত ধর্মকণ্দানঠানপূর্ববক বিষয় রঙ্গণাবেক্ষপকরত 

অনেক দিবস উত্তমরূপে সংমারের সথখভোগ করিয়াছেন শেগ ইঠার কনিষ্ঠ বাণুরা 

বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই আপন২ বিষয় ধিভাগ করিয়া লইয়াছেন 

তাহাভেও চন্জকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসদ্বাদাদি হয় নাই এপ্স্ত তিনি 

এতনগরমধ্যে যখস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্বাত। সকপি প্রায় এক্ষণে মাপন২ 

মতে ধর্মকর্মাদি করিতেছেন বিশেষত: সর্ব কনিষ্ঠ প্রীমূত বানু প্রসরকুমার ঠাকুর মিনি 

২৩৪ 



৩০৬ সগব্বাদ পত্রে সেক্যাবেল ক্কথা 

এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকর্শ পিতৃ কম্মকে স্থুপরষ্টরেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক 
বুদ্ধির কর্ম কঠিয়া থাকেন তিনিও চন্দ্রুমার বাবুর মতের অন্তধ। করিতে পারেন নাই 

শী দুর্গোৎসবাদি দৈবকম্ম করিস্কাছেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণার্দি করিয়া থাকেন 

বিশেষতঃ এ বাবুর মরণাবধার৭ হইলে অর্থাৎ ভাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহার 

জীবনের আর প্রত্যাখ। নাই তখন এ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেযোদ্যোগী 
হইয়া তাহাকে জ্ঞানপূর্ববক খশ্রস্থরধুনীতীরে লইয়া গিয়াছিলেন অনেক হোম্র। চোম্র। 

বাবু ভেয়ে দেখিতে আমিয়াছিলেন ধাহার! গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাহারদিগের 

কাহার সাধ্য হইল না যেচন্ত্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাধাত্র। করিবার আবশ্যক 

কি পবে পভিতপাবনীর তারে ছুই দ্িবম বাম করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে 

শরীর গ্থ।পনপূর্বক অন্তঞ্গে সহোদর সকলে তারকব্রদ্ধ নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন 

বাবুও অপূর্বজ্ঞানপূর্ববক স্বায়েই্টদেবত৷ স্মরণকরণ পুরঃসর স্থরপুরী গমন করিয়াছিলেন। 

য্যপিও তাধৃশ মৃত্যুতে "লাকের লোওই জন্মে খেদের বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার 

বাবুর সৌজন্ত স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি। 

(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯) 

( পন্ধপ্রেরক ₹ইতে ) আমরা অতিথেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা- 
নিবাশী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী 
রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যদিও ঘণ্টায়, তাহার মতা নিতান্ত সম্ভাবিত ছিল তথাপি 

এ রোগকুল হইয়৷ শ্রযুত ডাক্তর গ্নেহেম সাহেব ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত 

চিকিৎসার স্বার। কিছু কাল সঞ্জীব থাকিয়। ৪৯ বৎসর বমুঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি ছুই প্রহর 
তিন ঘণ্ট। সময়ে পঞ্চখ পাইয়াছেন এ দিবস সন্ধ্যাকালে ঠাহার পরিবারের গঙ্গাতীরে লইয়। 
পৌত্তলিক ব্যবহ্ারানুসারে উত্তমরূপে গঙ্গ। দিয়াছেন এ বাবু যে প্রথমতঃ হিন্মু কালেজের 

খথেষ্ট সাহাযা করিয়াছেন আমর! হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদাপি ইহা প্রকাশ না করি 

তবে আমারদের অকুতজ্ঞত৷ স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্থান্ত অনেক বিদ্যালয়েরও 

সাহ্াধা করিয়াছেন অতএব আমর! প্রাথনা করি যে সকল ধনি মহাশয়ের! মৃত্যুর পরে 
চিরস্মরণীয় থাকিতে গ্রাথন। রাখেন তাহারাও এই লকল কর্দঙ্থার! তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন 
কিন্তু গ্রাথনা কার যে সংলোকের! বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতুক ঠাহারদিগের 
সততাতে ছুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্ উপকার সম্ভব ।--জ্ঞানান্বেষণ। 

(১৮ মে ১৮৩৩1 ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪*) 

গৃহদাহ।--৬ গোপীমোহন ঠাকুরের যে অট্রালিকাতে তাহার পরিজন থাকেন এ 
অতিবৃহৎ হুদৃশ্ট অট্রালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়! তাহার প্রায় সমুঘায় দ্ 
হইয়াছে । 



সমাজ ৩০৭ 

'&ঁ অষ্টালিক। পাঁতরিয়াঘাটার অতি সন্কীর্ণ গলির মধাস্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্ববাণাথ পোলীস 
যে জলযস্ত্র প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা প্রায় কাধ্যোপযোগী হইতে পারিল না। একটা কাষ্টের 

সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমত: অগ্নি লাগে 

পরে সেইস্থানহইতে অভিবিস্তারিত হইয়া চতুদ্দিকৃস্থ বারাগ্ডায় লাগিল। অনেক কাগজ- 

পত্র ও বনুমূলা ত্রব্য ও ন্যনাধিক তিন হাজার পুস্তক দগ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকৃস্থ 
প্রকোষ্ঠ রক্ষ। পাইয়াছে। 

(২* অক্টোবর ১৮৩২। ৫ কান্িক ১২৩৯) 

শ্রীযুত বাবু দৃক্ষিণানন্দ মুখুষ্যা ( 186 10160 01 0৮5 22101565101) ) 07 

কিম্নৎকাল হইল শ্রীষুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামক হিন্দু কালেজের এক ছা 
বিদ্যাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর পৃজাতে ও হিন্দুর তাবঙ্ধশ্মে তাহার বিশ্বাস শ্ংশন 

হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তীহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহ। এবং জাতীয় 

তাবদ্বদ্ধন খণ্ডন করিয়া! নৃতন গ্রাহ্যোপদেশান্থুারে আচার বাবহার কগিতে লাগিপেন। 

ঘথাসম্ভবান্ুসারে তাহার পিতা মাতা বান্ধবাদি উক্ত ভৎ কৃত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত 

হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তীহার কেবগ শ্বশুর তাহার প্রতি সেহদয়াপর্বক বানহার 

করিয়াছিলেন। গত শীতকালে ভাহার কএক বাদ্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং 

কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজ্বাতীয় আচারবিধয়ে নৃতনং গ্রহে পিষ্ট বাকিদের 

পরামর্শ না শুনিয়া! উক্ত বাদ্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং ধাহারা তাহার 

প্রতি বিরক্ত তীহারদের হস্তে আত্মসমর্পন করিলেন। তিনি বারাণনীন্তে পণুছিপে পর 

কলিকাতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে ছুঃখনদচক পত্রের দ্বার| জ্ঞাপন কবিলেন যে তাহার মনের 

আশ্চধ্যপ্রকার বিকার জন্সিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিধি'ৎ স্বপ্ঠ ভিপেন। তথাপি 

বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের ননতা ছিল এবং তাহার চক্ষুম্ম ও! 'এমত নান হইয়াছিল 

ষে কিছুকাল পধ্যন্ত কোন বস্তর প্রতিই দৃষ্টির স্থৈরধ্য রাখিতে পারিতেন না। এতদদেশীয় 

লোকের! রাগপ্রযুক্ত কাহারে চিত্তের বিশ্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়! তাহাকে কোন একপ্রকার 

বিশেষ উধধ সেবন করায় এবং আমর! গুনিয়াছি যে স্বীয় অস্থাস্থ্যের লক্ষণ দেপ্রকার উ 

বাবু লিখিয়াছিলেন সেই প্রকার এ বধ সেবনের লক্ষণ বটে। কিছুকাল হইল এ ধামহইীতে 

উক্ত বাবুকে সন্ধে করিয়৷ তাহার আত্মীয়ের! কলিকাতায় প্রন্্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ 

সময়ে তাহাকে এ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে হিনি শ্বশ্তরবাটাতে আসিয়া 

আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্ধু তাহার অস্থাস্থয সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন+ 

তাহার মনের বিকারের আতিশযোর চিহৃও দৃষ্ট হইঘাছিল। এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার 

আরোগ্যকরণার্থ আহত ছিলেন কিন্ত তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন 

তাহা আমর! এপধ্যন্ত জাত নহি কেবল শুনা গিয়াছে যে এ বাবুর নিকটে চিক্ষিৎসাথ এ 



হি সংবাদ পত্রে লেক্াবেল্র ক্তথা 

ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুর বাটাহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে 

পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি .তথায় দৃঢ়রূপে বন্ধ হওয়াতে তাহার মিত্রগণগোচর নছেন। 

এ যুববাবু যে রোগগ্রন্ত হইয়াছেন এ রোগের লক্ষণপ্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাকা- 
প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাহার প্রতি কোন অনুপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে । আমারদের 
বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহুল্য না থাকিলে তাহা অপ্রকাশ্ঠ থাকাই উচিত। 
কিন্ত যদি তাবছ্িষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে & বাবুর প্রতি অন্যায় দৌরাত্মাচরণ থাকে 
তবে তদ্িযয় আদালতে তজবীঙ্গহওনের যোগ্য ।, শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাহার 

পিতামহের মৃত্যু সময়ে তিনি অশীতিসহশ্র মুন্র। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্ত তাহার কাগজপত্র 
ইত্যাদি তাহার পিতার হস্তেই আছে ।_ফিলানথ পিষ্ট । 

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫) 

ণৃতন চিনাবাজারের প্রজ্গাগণ প্রতি আগে ।--তোমারদিগকে পূর্বক্ষণে সাবধান করা 

যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গ্রাম ভাড়া লইয়াছে। 

তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কণ্নরিয়াকে দিব না যেহেতৃক ত্েহ যে কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন তাহা হইতে এ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব 
দিয়াছেন কিন্তু মোং হেষ্টিংস স্্ীটে মিং কার ঠাকুর এগ কোম্পানির দপ্তর খানায় নীচের 

লিখিত নামক ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাক দিবা ইতি । উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়। ডবলিউ এন “হজর। মোক্তার জানব । শ্রীমতী যহারাণী বসস্ত কুমারী । 
কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল। 

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

মদনমোহন সেন ।--বর্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকাস্তরগত 

হওয়াতে বেস্ক বাঙ্জালের দেঞ্যানী পদশূন্ত হইয়াছে যেহেতুক এ মান্ত সেন মহাশয় কতক 
কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন ।-"' 

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জোট ১২৪৯) 

বাবু রামবতু মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সন্বাদ :--আমর! মহাখেদপূর্ববক প্রকাশ 

করিতেছি জনাইনিবাসী বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসম্তরোগোপলক্ষে 

গত ৩১ বৈশাখ রবিবার * বলোক গমন করিয়াছেন ।*..আমরা নিশ্চয়" বোধ করি এ 

হুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকস্দেই কাতর হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাবু সর্বাংশেই 

শ্রেষ্ঠ আদৌ মহাবংশোস্তব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ক্রম ৩৮ বংসরমাত্র 

হইয়াছিল... ।- চন্দিকা। | 



সমাজ ৩০৯ 

( ১৮ জান্ুমারি ১৮৩৪ | ৬ মাঘ ১২৪০ ) 

যশোহরের নিমক এজেক্টীর সিরিশতাদার শ্রীযুত বাবু তারা্টাদ দত্ত... । বাবু 
হরিহর দত্বের-'পিতামহ ৬রামনিধি দত্ত অতিসম্মপূর্ববক পঞ্চাশ বৎসরপধান্ত কণ্টম হৌসে 

কর্ম নির্ব1হকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরগত হন 
এতদতিরিক্ত উক্ত বাবুর পিতা দেওয়ান তারাাদ দণ্ডের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর 
বিষয় আছে এবং আবে জানা আছে যে এইক্ষণকার মান্তর ইন একুটি শ্রযুত জঙ্গ মণি 
সাহেব কএক বৎসরপধ্যন্ত কোন জামিন না লইয়। এ ডিপাটমেন্টের দেওয়ানী কাধ্য 

নির্বাহ করিতে তাহাকে ভ্বকুম দিলেন তৎসময়ে তাহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও 

বিল থাকিত কিন্তু তৎপূর্ব্বে ও পরে এ দেওানী কম্মনিমিত্ত তাবদ্/ভ্িরদেরই জামিনস্বরূপ 

কোম্পানির কাগঞ্জ আমানৎ করিতে হইয়াছিণ। পুনশ্চ গত বিংশতি বৎসরাবধি এ 

দত্তজ মহাশয় ৮বাধে গবর্ণমে্টের নান। দপ্তরে দ্রেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহ।তে 

অনেক সম্গম ও যশোলাভ করিয়াছেন... | 

চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কম্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দন্ত পে 

মান রি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কণ্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে এ বাবুর কোন অমধ্যাদা 

হয় না যেহেতৃক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংণীয় যুব বাক্তিএ। কি ইঙ্জলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতঙ্জপ 
প্রথমতঃ সরকারী ছোট কন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন." | বরং গ্রান্দজরীর কণ্মে তাহার মহযোগে 

আর২ মহাশয়ের! নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের মধ্যেও কেহ২ এতদ্রপ সরকারী ছে।ট কণ্ঠ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । -কলিকাতার সবর চৌকীর আমীন শ্ুরামজজীবন চষ্টোপাধ্যায়। 

(১৫ই মাচ্চ .৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০) 

ধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। '''চশ্রিকাকারের | ভবানীচরণ 

বন্দ্যেপাধ্যায়ের ] পূর্ববসতি পঙ্লিগ্রাম সেখপুর। নামক স্থানে ছিল। অল্পকাপ হইল 

চন্জ্রিকাকারের পিতা ৬রামজয় বন্দোপাধা।য় এ গ্রামনিবাদি জজবনেরদিগের বলাৎকারে 

উত্তাক্ত হইয়া এবাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রা্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনিশ্মিত 

বাসস্থান €স্ত করিয়া বলতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকার কপিকাতা নিবাসী |". 

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২৭ মাঘ ১২৪৭ ) 

গ্রভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট 

কর সাহেবের স্থপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়! | কাষ্টম হাউসে] চাকর 

হন।-.. --চজ্জিকা। 

( ১৮ জান্থয়ারি ১৮৩৪ | ৬ মাথ ১২৪০) 

শ্যৃত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেধু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া 
অবগত হইলাম যে ধশোহরের নিমক এজেন্টার সিরিশতাদার শ্রমূৃত বাবু তারাষ্টাদ 



৩১০ গল্বাদ পাত্রে সেক্ষাতেশশা জ্থ। 

দত্তের আম্গকুলো সন্রাতৃক [ রুষ্জীবন ] চক্দরিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম প্রাপ্ 

হন ন[ই লিখিম়াছেন ইহাতে চমত্কৃত হওয়া গেল। 

ক্টম হৌসের দেওয়ানী কর্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম 

বোর্ডেব প্রধান মেস্বর গ্রীযুত লাকিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর- 
চার্পস ডাইলি সাহেব ধ অতি প্রধান কর্খে শ্রীধুত তারা্ঠাদ দত্তকে নিধুক্ত করেন। তিনি 

তৎকর্ম প্রাপ্তিতে রাতিমত যে দারোগা! মুহুরি প্রভৃতির বিংশতি কর্ম শূন্য ছিল তাহাতে 
তাহার খাত্তিজমার ব্যক্তিরদিগকে নিষুক্ত করিতে সাহেব তাহার প্রতি আজ্া করিলেন 

তাহারদের কর্ধের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চক্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার 

সাক্ষাতেই তাহার পুভ্রেবদিগকে কন্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিপেন। 

এবং এ পরমহিতৈষি দেণয়ানজী মহাশয় প্রীযূত সাহেবের হুকুম আনিয় শ্রীযুত বাবু 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্ায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন ।...কঙ্সিকাতার 

সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় । 

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২৬ ভান্র ১২৪১) 

চন্দ্রিকাসম্পাক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে 

তদ্বিষক নান। উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় পে-যুগের খাতনান। পণ্ডিত, সাংবাদিক ও গ্রস্থকার। তাহার জীবনী 

লিখিবার যখোপমুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই কারণে সম্প্রতি প্ীযুত অমূল্যচরপ বিদ্যাভৃষণ 

'াঞ্গেপ কবিয়া লিখিয়াছেন,--“তীহার জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদানই পাওয়া] গিয়াছে ।” 

এই শ্রস্থের দুই খণ্ডেই ভবানীচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা শ্বান পাইয়াছে। তাহ! ছাড়া তবানীচরণ সম্বন্ধে 

আমি আরও অনেক নুতন তথা পাইয়াছি। 

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'বর্মীসভার অতীত সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহীশযের জীবনাচরিত দৃষ্টক্ত পবিত্র চিক বিবরণ, নামে ৪ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিক1% দেখিবার সববিধ! 

* ১৮৪৮ সনের ১*এ ফেকয়ারি ভবাশীচপণের মৃত্যু হইলে ধর্পমসগ্া। ভীহার একখানি জীবনচরিত 
প্রকাশ করিবার সন্ধল্প করেন। এই-সম্পর্কে ভ্রীরামপুরের “ফেণ্ড অফ ইতডিয়া, ১৮৪৮, চ্ইজুন তারিখে 

লিখিয়াছিলেন :-- 

** | 1108), 00101 0009 1110200 100001085 05, 088 019. $)010010% ১৪%115% 18 81)0011 
10 10117, 802 1110 21100 108 1719100৭, & 11000001101 115 1809 8119 9০০1৪ ০৮, 
1381))0. 13170187057 (71701 13061165059 61690 51027) 00 00861593 101 1)8৮া116 
100:10660 014111)611৮ 10 71011091079 75৮11) 01 01018 [২%0155. £9061910192). 0209 01 1129 
১10১1091001 009 893 0000 ৮০ 11010 [9 901)7)1 (1019 010198101) আ])0 (1)0 41910001715 
1ম 10 1019 9110, 

পুস্তকখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয় তাঁহ। ১৮৪৯. ১৪ই এপ্রিল তারিখের “সন্বাদ ভাক্করে' 
প্রকাশিত নিয়বোদ্ধত অংশ-পাঠে বুঝ যায় £-_ 

“গত বৃহস্পতিবালবীয়া চক্ত্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে 

* বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তাস্ত লিখিত হইক্সাছে.... |” 



সমাজ ৩১১ 

হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই। পুস্তিকাখানি যে ১৮৪৯ সণের গোড়ীয় মুজ্রি তাহী মনে করিবার সঙ্গত 

কারণ আছে। এই ছুপ্রাপ্য পুস্তিকাখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £_. 
“...পরগনা উখড়ার অন্তঃপাঁতি নারায়ণপুর নিবাসী *রামজয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপাঞজনাভিলাষে 
কলিকাত! নগরে সমাগতা৷ হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া! অঞ্কাল মধো শ্বকীয় 
সন্থ্বহার ও শীলতা সীধুতায় সকলের নিকট গণা মান্য পুজ্য হইলেন। 

উক্ত মহাত্বার জোষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দেগাপাধ্যায় ১১৯৪ সালে আষাঢী পৌরমাসীতে উত্ত পরগনার 

উক্তগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমাখকাল যাপন 
করিলেন, তদনস্তর তাহার পিতা কলিকাত) মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাঁটী কয় পুব্ধক তাহাকে 

কলিকাতায় আনয়ন করিয়! গুভদিনে বিচ্যারস্ত করাইলেন, যদ্দিচ তৎকালে এক্সণকাব সায় নিদ্যাশিক্গার 

সরল সরণি ছিল ন1 সুতরাং সামান্ত শিক্ষকের নিকট বিদাশিপার্ঘ প্রবৃত্ত হইলেন ৩ধাপি শ্ববুত স্কৃতি 

বশত স্বল্পকাল মধ্যে নুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পাগসীয় এবং ইংপশ্তীয় অর্থকরী বিছা ভাছার 

অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল,...। তিনি উৎসাহ সনে উপায়গাহি্া বশত বিদ0 শিক্ষায় বিরত হইয়া 

পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিঠার | মৃত্যু ১৯৩* সাণে | সাহাধ্ার্থ মোড়খ বর্ষ বয়ঃঞমে বিষয় 

কর্মাভিষিক্ত হন। 

চি সঃ যা সং 

'“মান্ক মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবধে চদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার ধস্তঃপাতি মালিক 

নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি *কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাহান প্রথম পরিণয় হয়, তাহা? 

বিংশবধ বয়সে প্রথম পুত্র রাজকৃষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার ছুই বদর অন্তরে ধিহীয় পুজ বাজরাজেশ্বর 

বন্দ্যোপাধ্যার জন্মগ্রহণ করেন, তাহার চতুবিংশ বর্ম বয়ংক্রমে উক্ত পঠ্ী দৈহিক পীড়োপলঙ্গে গতপ্রাণ। 

হন... জনকের অনুষ্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্থী গন্ধে মুত নিমাইচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও ্ীমতী সতী নান্নী কনার অঙ্ক পরিগ্রহ হয়।” 

পুস্তিকাখানি হইতে ভবানীচরণের “বিষয় কর্মের বিবরণ” ও “কীর্তি বিববপ” উদ্ধত করিবার মত। 

কিন্তু স্বানাভাবে গুধু 'কীর্তি বিবরণ'টুকুই এখানে উদ্ধাত হইল ২-- 

“কখিত পুণ্যাক্সা ইংলভীয়দিগের দ্বার এতদ্দেশে মুদ্রা যন্থের ও সংবাদ পরের গ্কাপন দশনে বঙ্গ ভাবায় 

সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌনুদী পাত্রিকা কোন২ ব্যক্তি 

স্ষ্টতায় প্রকাশমান। করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম বিষয়ে দকমত্য ন1 হওয়ায় ৭ পত্র পণিত্যাগ 

পূর্বক সমাচার চক্রিক। পত্র প্রচার পুরঃদর নিজালয়ে এক ছাপাধস্ স্থাপন করিলেন, গণন্তর অংশির! 

কৌমুদ্ীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়| তাহ। মৃত রামমোহন রায়ের হত্তে ম্য্ড করত চগ্রিকা পত্রের উন্নতি 

রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্মপর্ষিক1 চন্্রিক1 মনোবপ্রিকালিপিছ্ছারা সাধারণ সমীপে 

সমাদরণায়। হওয়াতে একবর্য মধ্যে অন্যুন আট শত গুণগ্রাহুক ব্যপ্ছি ইহার গ্রাহক হইলেন ইভাতে 

কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, নুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য ধবনাধীন প্রযুক্ত দেশায় ভালা দাবনিক তাধার 

সহিত মিশ্রিত হইয়1 যায় পরে চক্রিকায় গৌড়ীয় কোমল সাধু তা বিশ্যন্ত হওয়াতে বিধ্যানুরাগগণের 

হৃদয়ে সাধু ভাষা! শিক্ষার অনুরাশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব এ পত্রকে এ তদ্দেশীয় চাব। পরিবর্তনের 

মুলনুত্র বলিতে হয়, ইহ। তিন্ন এ পত্রে ধর্শা ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ ছার] শ্থদেশের 

যে কিপধ্যস্ত উপকার হুইয়াছে তাহ? বিদ্বান লোকেরাই বিশেষরূপে জ্ানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উত্ভ 

রায় এতদেশীয়া সাংবীদিগের সনাতন ধর্পণ। সহগমন নিরারপোদ্যোগে স্বীযাতিপ্রায় কৌমূদীপত্রে বাক্ত 



৩১২ ওবাদ পাত্রে ল্েক্কাজ্নেপ্র কথা 

করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্ধ্যস্ত 

সর্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জঙ্লিত হইয়াছিল, উক্ত মহীশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর 
প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা। ছিল যে যেকোন কথ। কটুতারূপে লিখিত হইলেও মাধুর্য রস রহিত। হইত 

না, এক২ সময়ে তাহার বাদ জল্প বিতগ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশান্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত 

হইয়। মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন । তিনি মাল্সীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত 

নববাবু বিলাদাখ্য এক পুস্তক রচন! করেন এ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দীর। কৌশলে 

এনন্লগরীয় ভাগাবান্ সম্তানপিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তত্দৃষ্টে কুকাধ্য পরিহার করিয়! 
সংপথাবলম্বন করেন। তদনস্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলালয় প্রস্থ বিকাঁশ করিলেন, তাহাতে 

নগরস্থ কুবস্মগামি ধনিগণের কুরীতি ছুনীতি দোষ দলিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তম কাব্যরসযুক্ত 

পদ্দাচ্ছন্দে দূতীবিলানাখ্য গ্রন্থ রচণ। করিয়। কবিবৃন্দের আনন্দ ব্ধীন করেন, পরে গর] গমন সমষে তথায় 

যেং স্কীনে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবছ্িবরণযুক্ত গয়াপদ্ধতি নামক পুস্তক ১২৫৭ [ ইহা ২য় সংস্করণের 

প্রকাশকাল | সালে রচন। করেন. ধরূপ পুরধষোত্বম ক্ষেত্রে গমন করত বহছযত্বে তৎক্ষেত্রের বিবরণ... 

পুরুষোত্বম চত্ত্িক] পুস্তক গদ্য পদ্যে রচন! করেন,...এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচনা! হইয়াছে । তিনি 

মটাক ভা গবতের ও মটাক মনুনংহিতার ছু'্্রাপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকন্ধয় মুকিত করেন । 

এদেশে অত্রিসংহি ভ। প্রস্তুতি মূলম্মৃতির প্রচলন ছিল ন। একারণ এ মহান দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে 

ভাঁভার 'গাদশ আনাইয়। ভাঙ্কদ্বাব সংশোধন পূর্বক উনবিংশতি সংহত) মুদ্রাক্কিত। করিয়। দেশের 

পরমোপকার করেন, ভ্দনস্তর সটাক প্রীভগবদ্গীত। ও সটীক প্রবোধচক্ত্রোদয় নাটক ও হান্তার্ণব নাটক 

প্রত্তি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুত্রাঙ্ণণ করাইয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত 

শীরপৃনন্দন ভট্টাচাধ্য কত ২৮ তত্ব নবা স্্তি সম্পূর্ণ রূপ মুড্রিত করেন । ১২৩৫ সালে স্বদেপীয় ধর্মরক্ষার্থ 

দত্ত মহায়ার প্রযতে এই ধর্মাসভা স্থাপিত) হইয়। ইহার দ্বারা স্বদেশের মে হিতোপলন্দি হইয়াছে তাহা 

সাধারণের অবিদিত নাই)... | 

১৮৪৮ গণেব ২*এ ফেঞ্মারি তারিখে ভবানীচরশের মৃত্যু হইলে তাহার ্োষ্ঠপুত্র রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
'সমাচার চক্দ্রিকা'র সম্পাদক এবং ধন্মসভার সম্পাদক হন । ১৮৫২ সনের ১৬ই আগষ্ট ( সৌমবার ) তারিখের 

সংবাদ 

5 বন্ধ 

পূর্ণচক্রোদয়ে? রাজকৃষ বন্দ্যোপাধায়ের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল £__ 

হইতে প্রীপ্ত )...অশেষ গুণরাশি বাবু ভবানীচরণ বন্দে]াপাধ্যা় মহীশয়ের জোযষ্ঠ পুজ বাবু রাজকৃষঃ 

বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভয়ঙ্কর জব [বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়। গত শনিষারে এই মায়ীময় পাঞ্চভৌতিক 

নস্বর দেহ সন্বরণ পুনের যধাযোগা ধামে যাত্র। করিয়াছেন ।...এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। ভবানীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে ন। জানেন? তিনি সমাচার চক্ম্িক। পত্রের সম্পাদকীয় কাধ্য নির্ববাহ 

করিয়া যে রূপখ্যাতি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি এই 

পত্রের স্তরে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাহার মৃতার পর তাহীর বংশ মধ্যাদ1। ও সঙ্্রম ক্রমশ: 
নুন হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ পুজ্র নিমাইচরণ বাবু সর্ধন্থ নষ্ট হইয়া শেষে নিবাস স্থান পধ্যন্ত চুত 

হওত ক্চাশীবাসী হইয়াছেন। জোস পুত্রও সমস্ত 'পতৃক বিভব বঞ্চিত হইয়া! * বনবাসের স্কায় 
০ ৯৯৯ ৩ আসা ওশ পপ 

* ১৮৫১ সনের ২৩এ আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিষ্বোদ্ধ ত নীলামী ইশতেহার 

হইতে ভবানীচরণ বন্দোপাধায়ের ভূসম্পত্তির বিষয় কিছু জান। ধাইবে :- 

“সমাচার দেওয়া! ঘাইতেছে ধে আগীমি ২৮ আগষ্ট বৃহ্পতিবার বেল ঠিক ছুই গ্রহরের সমন্ন স্থপ্রিম কোর্ট 

ঘরের নীচের বারাতীয় সরিষের দপ্তরখানায় প্রষেশ ত্বারের নিকট কলিফাতার সরিফ সাহেব মৃত 



বাবাজ ৩১৩ 

পি'তির উদ্ানে বান করিতেছিলেন। কিন্ত ধন বাউক, প্রাণে প্রাণে রক্ষা! হইলেও ত ভাল। 
তাহাতেও বিড়ন্বদা দেখ। প্রায় ছুই তিন মাস গত হইল রাজকৃষণ বাবু্ধ ছই পুত্র ও তাদুজ মৃত 
রাজেশ্বর বাবুর এক পুত্র অকন্মাৎ জলমগ্র হয়। এই রূপ বিপরগ্রস্ত ও মর্ধাত্তিক বেদন। প্রাপ্ত হুইয়! কি 
ডাহার ছঃখের শেষ আছে ? জাবার এক প্রবল শত্রু তাহার সর্বন্ঘ ধন চক্রিকার উপর আঘাত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । পাঠক বর্গের মরণ আছে এই মহাশন্ জার একটি চত্ত্রিফ! জবিকল পুরাতন চন্র্রিকার 
অবরবানুরূপে প্রকাশারস্ত করিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃ্ণ বাবুর বিশেষ ক্ষতি স্ভাবনীয় হইয়াছিল । 

এই চত্্রিকাই বাবুর প্রাণ ম্বরূপ, ইহার জারেই হার পরিবারের জীবন রক্ষা হইতেছে । অতএব 
এ বিষয়ের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার হইলে কি প্রকারে ডাহার সংসার নির্বাহ হয়। 

এইরূপে সন্তান শোকে ধন শোকে অবিভুত হইস়্| তিনি প্রায় কিনম্মাসাবধি জীবন্স ত হইয়াছিলেন 
এবং নিরস্কর জীবন রক্ষার চিন্তায় মগ ছিলেন। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদী হয়! নিষ্ঠর 

কৃতান্ত আপন করাল হন্ত প্রসারণ করিঙ্ব। গত পরশ্ব তাহাকে শ্বায় ক্রোড়স্থ করিয়াছে ।...” ও 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; জনেক শান্তগরস্থও চত্রিক। যগ্ালর়ে 

পুনমুক্রিত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে আমর! বেগুলির সন্ধান পাইক়্াছি তাহার তালিক1 দিলাম £-- 

(১) নববাবু বিলাস। পাদরি লঙের মতে এই পুম্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ সন 

(19950871586 09421096 ০/ 778780046 19০০9/8, [0 82), ১৮২৫ সনের অক্টোবর মাসের “ফর 

এফ ইত্ডিয়। পঞ্জে (পৃ. ২৮৯-৩*৮) এই পুস্তকের ১৮২৫ সনে প্রকাশিত !একটি সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচন! 

মাছে। উত্তরপাড়। পাবলিক লাইন্রেরীতে রক্ষিত, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'নববাবু বিলাসে'র একটি সংঙ্করণে 

স্থকাররপে 'প্রসধনাখ শর্দণ' নাম পাঁইতেছি। ইহু। যে ছক্ষনীম তাহ। বুঝ! যাইতেছে। 
নববাবু বিলান ১৮৫৭ সনে গগ্ভ পদ্ধে নাটকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই 

ভারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই “বিজ্ঞাপনপট মুক্রিত হইয়াছে ₹-_ 

'বিদ্যাভনীকৃত বাবুনাটক'।_কলিকাতা। মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ান! ও তাহারদিগের কখোপকখন 
অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিজাদ নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্ত অতি পূর্ব্কালের পুস্তক অঞ্জ 

ভষ্টাচাধ্য দ্বারা বিরচিত হুইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ/ নহে এবং কথোপকথন ও বর্তমান 

প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নুতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাঁটকাকারে হুন্দররূপে লিখিত হুইয়। 

মুক্রিত আরত হইগাছে, মুল্য ।* জানা”*.1” 
(২) কলিকাতাকমলালয়। প্রকাশকাল সন ১২৩*-*১৮২৩ (1) 1 বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগারে 

ও ইম্পিরিযাল লাইব্রেরিতে এই পুস্তক জাছে। 

তবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিফ্িউটর রাজকৃফ্ণ বঙ্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ 

এক্সগোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষঙ্গভাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকান্ঠ নীলামে এই সকল বিনয় 

বিক্রয় করিবেন। ূ 

১ দফা । বিশেষতঃ জিল1] চব্বিশ পরগণার উত্তরপাড়ার শামিল ও তঙ্গধাস্থিত যে এক থও ও বন্দ বাগাৎ 

ভূমি ভাহাতে থে এক ইস্টক নির্ষিত একতাল। বৈঠকথান। এক পাকশাল1 ও এক আত্তাবল চারি! 

পুরিগী এবং নাল/ জাতীর বৃক্ষ আছে ভূমি অনুদান ৬২/ বজিশ বিঘা... 
২ দফা এবং শহর কলিধাতার সুর়তির বাঁগাতন রাদমোছন ঘোষের ভ্রীটের শামিল ও ত্মধ্যস্থিত দে 

এক তেভাগা? ইউ সির্ছিত গুহ অথব। পরিষারদিগের বসতি বাটী নং ২* এবং তাছার সঙ্গে যে 

এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪৩ তেরো! কাঠা.-+1% 

২--৪* 

০ 



৩১৪ এগ্ল্রাদ পত্রে সেক্ষাব্লেত কথা 

(৩) হিতৌপদেশ। “পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ভূত এীবিঝুশর্সরকর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ উদীয়ার্ঘ গোঁড়ীয 
তাঁষায় ্ীতবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া! কলিকাতায় সমাচার চত্তিকা! যন্ত্রে মুতরীফিত হইল। 
শকাব্বাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩*।” পুস্তকথানির “ভূমিকার আছে 

“...এই ছিতোপদেশ গ্রন্থ গল এযুত কুমার শিবচন্ত্র রায় তথ প্রীমৎ এুক্ত নৃসিংহচত্্র রায় বাহাছুরদিগের 

অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত মূল প্লোক রাখিয়া, তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাবায় প্রকাশ কর! গেল... 

এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। 

(৪) দুভীবিলাস হুরসিক রসদায়ক পুঘ্তক। প্রকাশকাল ১৭৪৭ শকস্" ১৮২৫ সন। বিলাতের ব্রিটিশ 
মিউজিরমে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে? (চিজ ১৭৮ শক, পৃ. 

২৮০ ) রাজেন্ত্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন ৫ 

“নুবিখ্যাত গ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি 

কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্ান্ত বাঙ্গালী বঙ্গ; কাবোর আদর্শে অনেক জঘন্ত অন্লীলত। আছে, 

অধিকত্ত তাহার কবিত্ব যৎলামান্ত মাত্র )” 

(৫) এ্রমন্তীগবত | পুশ্পিকায় প্রকাশ, ইহার মুত্রী্ষন শেষ হয়--৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক-্১২ মে 

১৮৩* তারিখে । এই পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রস্ব-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য জ্টবা। ১৮৪৯ সনের ৩১এ মে 
তারিখের “সম্বাদ ভাক্কর-পাঠে আমর] জানিতে পারি £-_ 

“রাজা শিবচত্ত্র রায় বাহাছুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহার ধনেতেই চন্তরিকা বস্ত্রালয়ে ঞমস্তাগবত গ্রন্থ অতি 
শুদ্ধরূপে মুদ্রাক্ষিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মুল্য ৩২ টাক! নির্দিষ্ট করিয়। চক্জিকাসম্পাদক ভবা নীচর" 

বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাক। লইয়াছেন, রাজ। শিবচন্ত্র রায় বাহাছুর সে টাক গ্রহণ করেন নাই ।” 

(৬) ঞ্ঞ্ীগয়াতীর্ঘ বিস্তার । ইহার প্রকাশকাল ১২৩৮ সাল. ১৮৩১ সন। ১৮৩১ সনের ২২এ এপ্রিল 

(১* বৈশাধ ১২৩৮ ) তারিখের “সমাচার চক্ত্রিকা? পত্রে “কল্তচিৎ চক্ত্রিকাপাঠকন্ত” লিখিয়াছিলেন :__ 

“ভীত্ী৬গয়াতীর্ঘ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্বসাধারণের মনোরঞ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাশীদিতে সকলি 
আছে বটে কিন্তু শুদ্রাদির সকল পাঠ্য নহে _-...৩ বৈশাখ |” . 

এই পুগ্তকখানি ১৮৪৩ সনে পুনমুত্রিত হয়। ১৮৪৩, ৭ই ডিসেম্বরের 'সমাচার চক্ত্রিকা'য় পাইতেছি £-- 

“জীঞ্জগয়াতীর্থ বিস্তার ।--পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমর! গয়াতীর্থ বিস্তার নামক 
একখানি ক্ষুদ্র বহি রচন। পূর্ব্যক মুদ্রিত করির়। চত্রিক1 গ্রীহকগণের পারিতোধিক প্রদান করিয়াছি 

এক্ষণে সেই গ্রন্থ এযস্্রালয়ে আর ন। থাকাতে কোনং ব্যক্তির জনুরোধ রক্ষ। করিতে পারি নাই তন্জন্ত 

পুনর্ববার এ পুস্তক মুস্্রাক্কিত কর! গেল...চক্র্রিকা যস্্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে...বিন1 মুল্যে সেই বহি 
প্রাপ্ত হইবেন।..বারুপুরাণের সহিত এক্য করিয়! স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাযায় পর্নারচ্ছন্দে 
রচন। কর) গিয়াছে তাহ। তদ্ধাম গামি দিগের উপকার জনক বটে ।% 

(৭) মনুসংহিত1 ৷ পুশ্পিকার প্রকাশ, ইহা ১৮৫৪ শকের ২*এ ফান্ঠন-২ মার্চ ১৮৩৩ তারিখে সমাচার 

চল্লিক। বস্ত্র মুত্রিত হয়। 

(৮) আশ্চর্য উপাখ্যান “অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ । ক্ষমতাদিকীর্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন ( 
কলিকাতা নগরে সমাচার চত্ট্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র ১২৪১ সাল [.. ১৩ মার্চ ১৮৩৫ ]1% 

২* পৃষ্টাক সমাপ্ত, পরার ছলে লিখিত এই পুস্তিকাখানিতে বশোহর, নড়ীইলের জমীঙার কালীশঙ্কর রায়ের 

ফীর্তি-কীহিনী বাশত হইয়াছে । এই পুত্তিকার জাখ্যাপত্রে গ্রস্থকারের নাম ন1 খাকিলেও শেষ পৃষ্ঠায় 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের নামের উল্লেখ জাছে ; বথা-_. 



সমাজ ৩১৫ 

“ভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সুকৃতির পুণ্য কীর্তি রচিল। ভাষায়।” 

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আশ্ষরধ্য উপাখ্যান আছে। পাঁদরি লঙ্ের তালিকায় 

( (0৮ 0. 78) ভ্রমত্রমে ইহার প্রকাশকাল ১৮৩৪ সন বল! হুইয়াছে। 

(৯) পুরুযোস্তমচন্ত্রিকা। ইহার প্রকাশকাল ১৭৬৬ শক, ১২৫১ সীল ১৮৪৪ সন। ১৮৪৪ সনের 

১৬ই সেপ্টেম্বর তীরিখে “সমাচীর চত্রিকা লিখিয়া ছিলেন __ 

“উ্জপুরুযোত্তম চত্ত্রিকা। পাঠকবর্গের স্বরণ আছে আমরা পূর্বে পুরুযোত্বম চত্তরিকা চকজিকা বসে মুক্রিতারসত 
করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুণ্তক মুদ্দিত সমাপ্ত 
হইয়াছে... | গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমুন্তি আছেন 

এবং তথায় গমন করিয়া। যেং প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও প্রীতির ঘাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি 

অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর এ ধামে প্রতিদিন যে২ কাঁধ্য নির্ববীহ হয় তাহ। উড়িয়। ভাষায় 
লিখিত হইয়। থাকে তাহার নাম মাদল পঞ্জিক। কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিমুগের আরম্তাবধি বর্তমান 

সময় পর্যন্তে ধত রাজা! এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাঁজ। ঘুধিষ্টিরাবধি বর্তমান রাজ! রামচন্্ 

দেবের অধিকারপধ্যন্ত যত২ নূতন কীর্তি হইয়াছে ও ডাহারদের রাজ্য কাল শকাৰ' সহিত মিলিত কিয়] 
এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহ কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান 

বা ইতিহাল অতি জাশ্চ্্য। দ্বিতীয় চত্রক্ষেত্র যাহা। ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। 
তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগন্না অর্থাৎ গয়ান্ছরের নাতিদেশ তথায় গযাশ্রাঙ্ধ 

করিতে হয়। চতুর্থ প্ক্ষেত্র যাহ! কণীরক বলিয়া খাত তথায় হুরধ্য ও চত্র মুক্তি ছিলেন তাহ! 
পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নান! ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ 

কর্তৃক গরড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনীয় পুরুষোত্বম চস্ত্িকা নামে প্রন্তুত হইয়াছে। এস্থের পুষ্প মুল্য 
১ টাকা স্থির কর গিয়াছে ইতি 1 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এবং রাজ] রাধাকাস্থ দেবের 

লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 

ইহা ছাড়া! ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত জারও কোন কোন গঙ্থের নাম তাহার জীবনচরিত 

হইতে উদ্ধত অংশে পাওয়। যাইবে। 

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফাল্ভুন ১২৪১) 

প্ীপ্বকাশী প্রাপ্তি ।--আমরা. কাশীর পত্রে অবগত হইলাম জিলা যশোহর নড়াল 

গ্রাম নিবাসী পরে কাশীবানী বাবু কালীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার 

উত্তরায়ণে শুরুপক্ষে দিব। আড়াই প্রহরের সমগ্নে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন 

পুরঃসর অপূর্ব জানপূর্ববক ইষ্ট দেবতা! নামোচ্চারণ করত শ্রীন্টিকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

যদিও মৃত্যু সংবাদ সর্বদাই অণ্ডভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন গ্রকাশ পাইলে 

শুভ সন্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ সুখী হইতে পারেন তৎ্প্রমাণ মরণং'যত্ত্ মঙ্গলং। আমরা 

শুনিয়াছি এ রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বরঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জনের 
পর ৭৩ বৎসর বয়ক্রয় পর্ধযস্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুরুষতা প্রকাশকরত বহুধনোপার্জন 



৩১৬ সওন্বাদ পাত্রে স্েকাব্লনক কথা 

করিয়াছিলেন তৎচিহ্ু তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং এ কাল পর্যন্ত 
যে সকল সৎকর্খ করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহা এতদ্দেশ বিখ্যাত দৈব 

পিতৃ কর্দশ এবং বিষয় কর্মে অবসন্ন হইয়া! অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণপাবধারণ করিয়। 

কাশীবাসী হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পর্ধ/স্ত ধন জন পরিবার সথখৈশ্বর্ধযাদি পরিত্যাগপূর্ব্ক 
নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্ার্থে নাম জপ যাগযজ করত কালযাপন করিয়াছেন মায়! মোহ 

শোক সম্ভাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকালে 

সপ্রমাণ হইল ।**চন্জ্রিকা । 
“সমাচার চক্জিক।-সম্পাদক ভযানীচরণ বল্দ্যোপাধ্যায় 'আশ্চর্ধয উপাখ্যান নামক পুস্তকে কালীর 

রায়ের বীর্ডি-কাহিনী বর্ণন। করিয়াছেন,--সে-কথ। পূর্যেধ বলিয়াছি। 

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট ।--হরকরাপ্রের দ্বার! অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য 
এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ত্রেটীকর্দ নির্ববাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অন্তমতি 

করিয়াছেন। বিশেবতঃ শ্ত্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন 
রাজচন্দ্র দাস রাজচন্জর মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজ। কালীর রসমস্ব দত্ত রাধামাধব বাড়ুযো 

রাধাকাস্ত দেব রস্তমজি কাওয়াসজি | 

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

শ্রযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।--সমুস্র পথহইতে জুন মাসে প্রীলপ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেন্টীঙ্ক সাহেব ঞ্যুত বাবু হারকানাথ ঠাকুরের নিকটে থে পঞ্জ প্রেরণ করেন তাহা সংগ্রতি 
পন্ছছিয়াছে। এ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীধুক্ত বাবু শ্রীলঞ্ীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ক্রটি স্বীকারকরণ। এবং এ বাবু ইউরোপীয় 
বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে 
এ ব্যাপারের যে প্রথম আদশ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তীহার প্রশংসা করণ। 

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ | ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ ) 

প্রীধূত বাবু দ্বারকানাখ ঠাকুরের উদ্যানে মহাতোজ ও তামাসা।-- গত সোমবার 
রজনীতে প্রীধূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে ভ্রীলহীবূত গধর্নর জেনরল 
বাহাছুর ও অন্যান্য ন্যানাধিক তিন শত সাহ্যে ও বিধি সাহ্ব লোককে মহাতোজন 
করাইয়া পরমসস্ভোষক তাষাস! দর্শাইলেন। বিশেষত: নৃত্যগীত বাঙ্য এবং বহু যৎসবজনক 
ও অত্যুৎষ্ট বহুবিধ তোজ্যা সামগ্রী গ্রন্থ ছিল। রাজি অক্টঘ টিকার পরেই নিম্্িত 
মহাশফ্কেরদের সমাগম হইতে লাঙগিল। অনস্তর বাধ্য বাদনারাক্ক হইয়া বাজিতে অগ্রি 
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দেওয়া গেল এ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপর্যান্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই 

অভিপ্রশংস। ফরিলেন। তৎপরে আরে! গীত বাদা হইয়া যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ 
ত্রব্যাসাদন কর। গিয়াছিন তাহার কিঞ্চিং২ সকলই ভোজন পান করিলেন অনম্তর মহানাচ 
আরভ হইল। গবর্ণমেপ্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্টের 

তিন জন শ্রীযুত জজ ও শ্রীযৃত মাকালি সাহেব ও জনেক ছুই জন সেনাপতি সাহেব এবং 

কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়ের] ভত্র সমাগত হইয়াছিলেন। এ সদাশয 

নিমন্ত্রক বাবু নিমজ্ত্রতেরদের সস্তোষার্থ যাহাং প্রস্থত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই 

পরমাহলাদ জাপন করিলেন। 

( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪) 

মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণাথ অন্য উক্ত প্রযুক্ত বাবু যাজ। 

করিলেন। 

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে 

প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই জ্মণন্ধার৷ বিনাশ পাইবে শীযুক্ত 

বাবুর এই স্থানে ন! থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে ধদ্যপি ভিনি আমারদিগের উত্তম 

না হউন তখাচ আমারদিগের সর্বগুণান্থিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুন্ধম নিপুণ ও 

ধন স্বারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংগ্রতি বরেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু 

প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিৰে এবং সরলভাপূর্্বক দানহেতু অনেকের 

প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষ/ করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কাধ্যোপযুক্ত 

করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অত্যুন্তম 

অট্টালিকা! নির্থাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি ন! 

করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কছিবেন সভ্যধর্ে রত ও নির্ঘলাস্তঃকরণ এইহেতু অনেক 

সহায়হীন মন্ুষ্কে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিঘ়্াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত 

দানশীলভা। দ্বারা পতিত অনেকং বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কাধ 

দ্বারা বোধ হইতেছে ধে অতি ধনাঢোর উপযুক্ত যে বর তাহ| করিয়াছেন আমর! 

পূর্বক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীরতা দ্বারা ৫ বর্ষ বয়ধ অবধি সকলেই 

প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্ুগগণ মধ্যে ধর্নি্ পরহিতৈষী মন্থ্য তন্তি আর দুই 

হয় নাই। 
আমরা! এক চিত্তে পুনর্ধাার প্রার্থনা! করি যে ত্বরায় বাবুস্থন্থ হউন ভিনি মফঃসলে 

প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু গাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সধ্যবহার দৃষ্টে মফঃসবলন্থ তাবৎ বিষয় 

তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অস্তান্ত বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষ! রহিলেন 

কিন্ত আগমন হইলে তাহার! পরমাহলাদ করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 



৩১৮ সগবাদ পাত্রে লেবার কথা 

(১৭ মার্চ ১৮৩৮। € চেত্র ১২৪৪) 

বাবু ্ বারকানাথ ঠাকুর ।--শুনা যাইতেছে ষে শ্রীযুত বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার 
প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাদ্পীয় জাহাজারোহণে শীত্ত প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে 
প্রতিদিন কলিকাতায় এ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে । 

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কার্তিক ১২৪৫) 

গ্ানি বিষয়ক মোকদ্দম]।-_শ্রীযূত কাণ্ধান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে স্প্রিম 
কোর্টে যে চারি মোকদ্দম! উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা গত বুধবারে 

নিষ্পত্তি হইল।... 

দ্বিতীয় মোকর্দম! বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে । বোধ হয় ষেথাকারি সাহেব 

হরকর] সন্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে 
মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত 
বাবুর হরকর! স্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিত। আছে তৎপ্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব এ গ্লানি 
বিষয়ে তাহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়ার্দি এই প্রস্তাব করিলেন যে 
স্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্ত ক্রটি শ্বীকার করেন তবে আমি 
মোকদমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি এ পত্র লিখি 
নাই তাহা ছাপাইবার পূর্বে দেখি নাই এবং ছাপ! হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি 
ক্রটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্ত এমত কহিতে পারি হরকর! স্বাদ পে কোন 

বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই 
পরে বাবু এই মোকদাম! সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনন্তর শ্রীযৃত জজ সাহেব নিশ্চ 
করিলেন যে হরকর সম্বাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহ! গ্লানি আমারদের বোধ 
হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাক। গুনাহগারি স্থির করিলেন ।.., 

( ২৬ জাহুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_ভ্রাস্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু 
্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ক্রটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমর! অতি 
খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জানুআরি শনিবারে উক্তবাবুর আয়্োদশ বর্ষ 
বযস্ক অতিগুণান্বিত এক পুত্রের লোকাস্তর হইল এবং তাহার ছই দিবস পরেই তাহার 
ভার্ধ্যার পরলোক হইল। 

মন্মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠীকুরের আব্মজীবনী, সম্পাদক গ্রীধূত সতীশচজ্ত চক্রবর্তী মহাশয় ঘ্বারকানাথের 

পস্বীবিয়ৌগের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তিনি পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ৮ স-দত্বারকানাখের 

পরী-বিয্বোগের তারিখ এখন আর জানিতে পার। যাইতেছে না।” 
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(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আযাঢ় ১২৪৬) 

নাট্যশাল11--সম্প্রতি যে ভূমিতে [ চৌরদীস্থ ] নাট্য শাল! ছিল তাহা বিক্রয় 
হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০* টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে 

যে তিনি এ ভূমিতে বৃহৎ ছুই বাটা নিশ্্াপার্থ স্থির করিয়াছেন। নাটাশালার সেক্রেটরি 
শ্ীযুত চেষ্টর সাহেবের ও তাহার পরিবারের সর্বন্থ & নাটাশালার অগ্নিতে দ্ধ 
হইয়াছে. 

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬) 

বাবু ঘবারকানাথ ঠাকুর ।--গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাবু স্বারকানাথ ঠাকুর বে+%া1হার 

স্বীয়োদ্যান বাটাতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজ করাইলেন 
তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও 
বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সস্তোষ জন্সিল। এ রাত্রি ১১ ঘণ্ট। সময়ে অতি 
মনোরঞ্জক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল। 

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু এ উদ্যানে শ্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া! মহাভোজ 
আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তছুপলক্ষে বাম়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা 
মধ্যে প্রাপ্য সর্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির 

স্বার। আমোদ জগ্মাইলেন এতন্তিক্ন উত্রুষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল। 

(১৫ আগ ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 

'“কুষ্ণনগর নিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বস্থজের কন্তার সহিত নুগন্ধয [.স : 

সাকিন কঙ্সিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ 

হইয়াছে । উক্ত বন্থজ ৬ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিন্য।-'-কস্তচিৎ 

হোগলকুড়িয়ানিবাপিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২১ শ্রাবণ। 

(৫ মার্চ ১৮৩৬ । ২৩ ফাল্গুন ১২৪২ ) 

আমর! অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবালি ৬ প্রাণর্ব ঘখাস বাণুদা 

মহাশয় ন্যনাধিক ৭০৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগ্রণ শুক্রবারে জাহবাঁতীরনীরে জ্ঞান 

পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সঙ্ধাদ শ্রবণে পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু 

ইদানীন্তন এতাদৃশ ধনি ধার্িক বিচক্ষণ মনুষ্য অভান্প সম্ভব। যদিও তাহার গুপগ্রাম 

দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যন্ুসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম । 

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্দিকতাব্রত এই ব্রতচতুটয়ে 

বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এ ষে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেধী থার্থালাপী। 
দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর নুচারু বচন রচন সেবার 



৬২০ সংবাদ পাত্রে সেকাব্লেত্র কথা 
পরিপাটা আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার 
কথ! কি লিখিব বহুতর ধনব্যয়পূর্বক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃতগ্রস্থ 

মুত্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ 
“প্রাণতোবণী” পপ্রাণকৃষ্ণ ক্রিঘান্থ ধি” শবাম্থৃধিইত্যা্দি। যাহাতে মহামছোপাধ্যায় 
অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ 
করিতে হইলে নান গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে 

কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের স্থুরীতি স্থনিয়ম দ্বার! সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া ষায়। অপর 
বৈষ্ণবাম্ৃত গ্রস্থও অপূর্বব সংগ্রহ প্রাণরুষ্ণ ওষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুত্রিত 
করিয়। বিতরণ করেন। এঁ ওঁধধাবলি গ্রন্থের দ্বারা অনেক লোক গুধধ প্রন্তত করিয়! 

আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্ত চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেতের বৈদ্য ব্বপ খ্যাত 
তাহার! সেই গ্রন্থ:ঘ্বারা-মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপ। হইয়! প্রকাশের ুচনা শুন! গিয়াছে। পরস্ত বহুতর 
দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠ। বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নিশ্বাণ ইত্যাদি বহুবিধ 
পুণ্য কর্ধের দ্বার ন্ুপ্রতিষ্ঠার সীম! কি নিঙ্গাধিকারে নানানগরে অন্গগত আশ্রিত 

আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা৷ ও 

ধাশ্মিকতা৷ বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।-_চক্দ্রিকা। 

( ৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩ ) 

যতোধর্শস্ততোজয়: ।-_-অত্র প্রমাণ শ্রীুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযৃত বাবু প্রমথনাথ 

দেব শ্রীধুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান ছুই লক্ষ টাকা পণ বাহাতে 

খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহ! 
যথাকপ্তব্য করিয়! লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেইরীও হয় এ দুই লক্ষ টাকা 

শোধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দূর ১৭1৮, 

টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৮৮০ টাকা আর পিককা ৯৮০ সর্বস্থদ্ধ। প্রদান করেন কিন্ত এ 

টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ খান মোহর 

ও ৯৮০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুন! যায় তাহার পিতার মহাজনেরদিগের 

সহিত কোন বন্দোবস্তের পর লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রপ্ন হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ 
কারণ হরলালের পিতৃখপদাত! প্রীযূত বাবু বৈষ্বদদাস মঙ্গিকপ্রতৃতি কঞএক জন দেব 

বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন ভাহাতে তাহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক 
আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা! কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল দেব 

বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিপনেন আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে 
বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেতন হইয়া যাই মহাশযেরা 



সমাজ ৩২১ 

তালুক ও বাগান ছুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি ছুই লক্ষ 
টাকায় দিলে আমি চবিতার্থ হই দেব বাবুবা অতিনয়াপু দয়াদ্রচিত্ত হইয়। & তাপুক 
হরলালের নিকট ছুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত 
বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বাগান খান লইবার নিষিত্ স্ৃপ্রিম কোটে একুটিতে এক বিল ফাইল 
করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার 
তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুর জওয়াব দাখিণ করেন থে 
আমর! খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াছেন বলিম। হরলাপ ঠাকুর 
গ্রাগুজুরিরদিগের নিকট ছুই বাবুর নামে ছুই বিল অর্থাৎ অভিধোগ উশস্কিত করেন 
জিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিলফৌণ্ড অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ করেন তৎপবে দেব 
বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইগ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুন্রের বিবাহ জন্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ ভত্কালে যোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রাথন। 
কব্য়াছিলেন। গত ১৮ আপ্রিল সোমবার এ মোকদ্দমার বিচাবারণ্ হম এমোকদম। 
পিটাছুরির দ্বার তঙ্ববীজ ন। হইয়! স্পেপিয়ল অর্থাৎ বিশেষ ্ুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল 
খৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী প্রযূত আডবোকেট জেনরণ পিয়স'ন সাহেব ও ঞ্জমুত প্রিন্সেপ 
সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেখ বাবুরদিগের পক্ষে প্রমুভ টটন সাহেব 9 শ্রিখুত ₹1+ 
সাহেব ও শ্রীযুত লিখ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রযুত প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাগ। 

আারগত করেন তৎপরে আডবে।কেট জেনরল প্রায় দুই ঘণ্ট। বর্ৃত। করিশেন তাহাতে মিথা। 
শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন কথেন তত্পরে ফৈরাদীর সাঙ্িরধিগের 
জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষায় সাক্ষাই লওয়া যায় বুধবারপধাযস্ 

এ মোকদ্দনার বিচার হয় জুরির সাহেবের! হরলাপ ঠাঞুর স্বং ধে জোবানবন্দী দেন 
এবং তাহার মানিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও এ্যুত বানু প্রস্নকুমার 
ঠাকুর ও শ্রীযৃত বাবু হরচন্ত্র ঠাকুরপ্রহতির জোবানবন্ধী ছাপ] বিষয় বিশেশ অবগত 

ইইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষা লওনের আবশ্ক করে না আমর! 

বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোব দেব নাটগিল্টী এগ একইট অর্থাৎ শিরোষী 
হইয়া পরিষ্কত হুইলেন। তৎ্পরে কৈরার্দীর পক্ষীয় আবোকেট €জনরল সাহেবের 

প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে দে নালিশ হয় তাহার বিচাস এঁ দিবপ 

স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বার! বিচার হইল তাহাভে9 প্রথখনাথ বানু এ প্রকারে 
নির্দোষী হন |." --চক্জ্রিকা। 

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ টজাষ্ঠ ১২৪৩) 

শযুত দর্পনপ্রকাপক মহাশয় বরাবরেধু।--..*ঞ্জিল। ষশোহ্রনিবাসি ৬ মহারাজা 
শক রায় মহাশঘ্ধ ম্বীয় জমীদ্ারার কিয়দংশ মলুই গরগনানামক এক পরগন। 

খস্”৪ ১ 



৩২২ গনগজ্থাদ পাত্রে সেক্তাবেলত্র কথা 

কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৬ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক 

রাখিয়া কঙ্জ লইয়াছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের 

নিয়মাতীত না! হইতেই এ পরগনা কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়া 

বিনামীতে এ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে এ মহারাজ! মহাশয় অতিপুণ্যবান 

এবং দ্রেবদ্ধিজানুগত হেতুক ব্রান্মণেপর ধর্ম ভাবিয়৷ হাকিম সংক্রান্তে হম্তক্ষেপ না করিয়। 

কিয়দ্দিব পরেই বৈকুগ্ঠে গমন করিলেন । পরে এ মহারাজার পত্র শ্রীযুত মহারাজ। 
বরদাকঠ রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধিপতির 

নিকট আবেদন করাতে এ বিচারাধিপতি মহাশয়ের! এ বিষয়ের সাক্ষির দ্বার! বিশেষ 

তথ্যানথসন্ধান করিয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চন। ও শঠতা জানিয়া প্রায় চল্লিশ 

ব্থসরের গত বিষয় রাঙ্জার যথার্থ জ্ঞান করিয়া! তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন এঁ জমীদারীতে 

প্রতি বখসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচা বন্ধক দিবার দিবস ইস্তক ডিক্রীর 

দিনপর্ধ্ন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরে অনুমান ষোল লক্ষ টাক। ও জমীদারীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকার 

অণ্ধক। "' বন্যাচিৎ মোক্তারন্য। 

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কা্িক ১২৪৫) 

জেল। যশহরাস্তঃপাতি চাচড়। বাসি ৬ রাজ! শ্রক রায় মহাশয় বর্তমানে ছুরবস্থ 
প্রযুক্ত স্বীম্ম সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণ!। নামক এক পরগণা কলিকাতার ছুর্গাচরণ 

মুখোপাধ্যায়ের নিকট বদ্ধক রাখিয়। ৫২০০০ সহন্্র মুদ্রা কর্জ লইয়াছিলেন পরে 

কিয়দিবসানম্তর এ বন্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রথ 

করাইয়া এ মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্দ্র মুখুযের নামে ক্রয় করিয়| কতক দিবস 

ভোগী হইয়া নদীয়া জেলা সংক্রান্ত সাতঘরিয়া নিবাসী রাধামোহন চোধুরি ও প্রাণনাথ 

চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাক। মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে এঁ চৌধুরী এ সম্প্তিতে 

স্বত্বাধিকারী আছেন পরে এঁ বৈকুঠবাসী ৬ রাজ। শ্রীকণ্ঠের পৌন্র রাজ৷ বরদাক রায় 

মহাশয় এ সম্পত্তি গ্রাঞ্চি কারণ কলিকাতার স্থপ্রিম কোটে নালিস করিলে কোটের 

স্থবিচারাধিপতি শ্রীলঞ্রীযুক্ত শের এডওয়াও রায়েন শ্রীলশ্রুযুক্ত শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের 

অসিদ্ধক্রয় ও মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা৷ বোধে প্রায় এঁ সম্পত্তির চল্লিশ বৎসরের 

উপস্বত্ব ও আদালতের খরচ! সর্বন্থদ্ধ আটত্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাক! সম্পত্তির 

ডিকিরি হইলে এ ৬ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৮ শত্তুচন্ত্র মুখো৷ ও ভগবতীচরণ 

গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত ন1 হইয়া! বেলাতে আপিল করাতে 

স্প্রেমকোটে ধর্মাবতার বিচারাধিপতিদিগের যখাধশ্শ নিশত্তি পত্র ধর্সসাপক্ষ হইয়! 

বজায় রাখিয়া! বিপক্ষ মুখে পাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে 

অগ্রাহ হুইয়াছে-..। কম্যচিৎ মোক্তারন্ত | 



সমাজ ৩২৩ 

' ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি প্রসঙ্গে ১৮৫৪ মনের ১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১২৬৭) ভারিখেব 'সন্বাদ ভাশ্বর। 

পত্রে এইরূপ লিখিত হয় $-- - 

«এক সময়ে ৮প্রাপ্ত বাবু ছর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দস্তভাবে কলিকাতা নগর ও প্রায় হইয়াছিল, তিনি 

ধনাহঙ্কারে কলিকাত। নগরীয় ধনিদিগকে তিরস্কার না করিয়াছেন তাহার সময়ে এমশ ধাঁনলোক প্রায় 

ছিলেন না, হুর্গাচরণ মুখোপাধায় নামেতেই সকলে ভয়াতুর হইতেন, তাহার পুর -বাখু শিবচন্্র 

মুখোপাধায়ও সেই কালে পিতৃবলে ঘোর বাবু হইয়1 উঠিলেন, দে সময়ে কলিকাতাব পরমিটঘর পণ 

ছিল, শিবচন্ত্রবাবু এ ঘরের দেওয়ানি কর্থে নিযুক্ত হইয়। যত পারিয়াছেন পুঠিয়াছেন, দে ধনের অধিকাংশই 

লাম্পটে; বিসর্জন করিয়াছিলেন আর উন্মত্ত ভাবে মধো২ সংকম্পেতেও লোক বিবেচনায় দান করিতেন, 

ছুর্গাচরণান্তর্ধান পরে শিবচন্দ্রও দেইপথের পথিক হইলেন ভাহাব ছুইস্ত্রী আব কণ্ঠ। মাত্র রিলে, 

ছুর্গাচরণ মুখোপাধায়ের দৌহিত্র গঙ্গৌপাধায় বাব্ সম্পত্তি গক্ষক হহয়। কিড়কাল সকল বিষয় 

রঙ্গপাবেক্গণ করিয়াছিলেন পরে তাহার অধাঙ্গতা কালেই অল্পে সকল বিষয় "খপ কেবল হাবিলি শহঃ 

পরগণা আর বাঁগবাক্গাবের প্রকাণ্ড বাটা ইতাদি রহিল, গঙ্গোপাধায় বাণুৰ মুুগবে ধবাও বিবাদে 

অনেক বিষয় অগ্রেই যায়, গত বৃহল্পতিবারে সগিফ নীলামে বাশ ভিউ] পম।স্তও গিয়াছে শীযুত্ বানু 
মতিল।ল শীল ১১২* টাকায় ছুর্গীচনণ মুপোপাধায়ে প্রকাণ্ড বাড়ীণয় কবিয়াছেশ, দুর্গাচরণ 

মুখোপাখায়ের উত্তরাধিকারী থাকিতেও ভিটা নাটা টচ্ছন্ন গেল, বিশ্হন্দবী দেবী পৰি তেল মন্দিন কিয়া 

এই শভরসায় শয়নাবস্থায় ছিলেন ব্রাঙ্গণের বাড়ী বলিয়া কেহ সরিফ সেলে ধায় করিবেন না, 

বাপু মতিলাল শীল পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন একালে বাঞ্গাণন বাড়ী যে দোন নাই 

এই কারণ সাহস পূর্বক ক্রয় করিয়াছেন, মঞ্স মুলো নত মুলা সম্পত্তি পাইয়াছেন তিনি ছাড়িয়া 

দিবেন কি ন1 সন্দেহ,... 1” 

ৃ (১৮ জুন ১৮৩৬। ৬৩ আধাঢ় ১২৪৩) 

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু ।--স্বীয় ধন ৭ বদান্ততাতে অতিথ্যাত্যাপপ্ন বানু রাদ্ষচগ্র 
ধাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্থরগত হইয়াছেন । আমরা! হরকরাপন্মহইতে 

তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম । তাহার মণ্তবাদ আানাগ্ষণপত্রহইতে শীত হইল 

চত্দ্রিকাতেও তাহার মৃত্যুবিষগ্নক বার্ভ। অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহ। 

এতদ্পে লিখিত হইয়।ছে যে তদ্মারা ৬ প্রাপ্তব্যন্তির পরিজনের মন্ঃপীড়। জন্মিতে পারে। 

উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাত। মহানগরের শোও ও ধর্মার্থ ঘে১ কণ্ম করিয়াছেন 

তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাহার নান চিরম্মবণায় থাকিবে 

রাজচন্্র দাদ শ্বনামধন্ত রাণা রাসমণির স্বানী। 

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আবাঢ ১২৪৩) 

্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেছ বাঙ্গালির মধ্যে অতি্থবিদিত 

ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষঘাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্টা 

পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এ বাবুর মবণে কেবল তাহার আব্মীয় বর্গের 



৩২৪ সগবাদ পত্রে সেকাবেলন্র কথা 

মহাঝোক হইয়াছে এমত নহে তাহার মরণে সর্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের 

পক্ষে৪ নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাঁস গঙ্গাতে দুইটা! পাকা ঘাট বন্ধন এবং 

এক রাস্ত্। ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুলা 

এক অট্টালিকা নিশ্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের 

স্থানে ইহ! ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন 

করিবেন তাহার আরো ইচ্ছা ছিল হিস্দুকালেজে কতক বিদ্যার্থঘর বেতন নিম্মমিত 

করেন কিন্তু হায়২ এমত সময়ে কাঁল মৃত্যু আসিয়া তীহার সকল আশাই শেষ করিল 
'য্কপীন তাহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে ভতকালঅবধি জীবন শেষপধ্যন্তই 

একেবারে বাক্রোধ হুইয়াছিলেন ।-জ্ঞাং। 

(১৮ জন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

র।জ। বাবুর মৃতু ।__-রাজ! বাবুর মৃতাবিষয়কবার্তী চন্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংসারূপে 
লিখিত হইয়াছে । এ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৮ প্রাপ্ত গঙ্গাগোবিন্দ 

সিংহের প্রপৌত্র এ গঙ্গাগোবিন্দ গিংহ অত্যল্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আঙ্ুকুল্যে 
নান| উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাঢ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন। 

পূর্বোক্ত [রাজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্য।বস্থায় ইহলোক ত্যাগ 

করিয়াছেন। 

( ১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আধাঢ় ১২৪৩) 

জিলা মুবশিদাবাদে পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্দীনিবাপি / দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 

পিংহ মহাশয়ের প্রপৌন্র ৬ প্রাণকঞ্জ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌন্র ৬ দেওয়ান কৃষণন্ত 

সিংহ ল।ল] বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ রাজ। বাবু শ্রানারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাঁস 

২৬ দ্রিন বয়ংক্রমে পারলী বাঙ্গালাদি বিগ্ভাতে ও নান]! শিল্পকর্দে ও সংগীত শাস্ত্া দিতে 

নিপুণ ভগবংপরায়ণ সদ্দাচার সত্বগুণাবলম্বী শিষ্টপ্রতিপালক জিতেন্দ্রিয় পৈভৃকধন্ম স্থানেং 

দ্রেশ বিদেশে শ্রশ্রী ৬ সেব। ও অতিথিসেবা পরিপাটীবূপে নির্ববন্ধ রাখিয়া জমীদারী কশ্মে 

ভৎপর হইয়৷ শ্রা্ীরাজলক্ষীর বিশেষ অন্থকম্পান্থিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্পিকট 

কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী 
গমনাস্তে জরাি রোগে পীড়িত হইয়া দিনে২ ক্রিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে স্থবে 

হিন্দুস্থ।ন ও স্থবে উড়িষা। * স্থবে বেহারের অন্তঃপাতি জিলা হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর 

অস্থাবর আদি তাবৎ বিষয এলাক] লিখিয়! দিয়া এবং তাহার ছুই রাণীর প্রতি পৌঁধ্যপুত্রের 

অনুমতি পত্র লিখিয়। দিয়া কিছু দিন পরে ১৯ জোষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীশ্রী « গঙ্গার 

তীরে দানাদি ও শ্রীশ্রী ৮ নাম সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রীশ্রী এ নাম স্মরণপূর্ববক পরম 
ধামে গমন করিয়াছেন এই খেদে তদ্গেশস্থ বিশিষ্ট ক্রাঙ্ছপ প্ডিত ভাগ্যবান ভমান গুণি 



অমাজ ৩২৫ 

গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রী্ী ৬ দব ইচ্ছার বলবত্ব। জমীদারীর বিষয় 
রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধর্ম শ্রীত্রী। ৬ সেবা ও অতিথি সেবাদির জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি 
কেন ন। এ কর্ম এ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী « গঙ্গাস্্রোতের নায় চলিয়া আঠিতেছে তাহার 

ব্যাঘাতের মন্তাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাতা বড় বুদ্দিমতী ৬ (দওয়ান লালা 

বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল শ্রীশ্রী ৮ বন্ধাবন ধামে বস 
করিয়াছিলেন তৎকালীন এঁ জমীদারী ও শ্রী ৬ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রস্থুতি 
সুন্দররূপে নির্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পত্র রাজ| বাধুব যোগাতায় নিশ্চিস্ত। 

হইয়া শ্রীপ্রীঞ৬ আরাধন। করিতেছিলেন এ৭ এক খেদ অধিক যে আরবার তাংার এ 

বিষয় যন্ত্রণাতে আবৃতা হইতে হইল ইতি ১০ জুন ।_চক্জিক।| 

( ২ জুলাই ১৮৩৩। ২০ আগাট ১২৪৩) 

শিবুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেধু ।-জমুয়ানিবাসি প্রনারায়ণ মিংহ বাবুর 
মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়! তাহার ভূরিং মিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ মাম্সীয় স্বজনের 

বিলাপ করিতেছেন এবং তীহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পন্রিবিময়ক বিবেচন। 

উত্তরকালে কিপ্রকার হইবে ইহা জ।তহওনার্ঁ লোকের অতাণ্ঠান্ররাগ হইয়াছে অত 

'মাপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি | 

৮প্রাপ্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জদুয়াকান্দীর বাটাতে বহুকাল!বধি পীড়িত 

হইয়। কলিকাতায় ইউরোগীয় কোন চিকিৎসকের দ্বারা স্বস্থ হওনার্থ এ বাটাহইতে 

আগমনোদ্যত' ছিলেন ইতিমধ্যে গীড়ার আতিখধ্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহহীতে মু 
ডাক্তর মাকফাবর্নন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। এ সাহেব সমধ্মতে পনুহিয়। 

যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্ত ৬ ইচ্ছায় তিনি রঙ্ষ। 

পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্ধবয়সে ১৯ চো লোকাম্রগত ইইলেন। 

তাহার পুত্র নাই কেবল ছুই কন্তা এবং রীতিমত ছুই পত্রীকে দতকপুল্র পইতে, অনুমতি 

করিলেন। এ পুত্রের প্রাপ্তবাবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারা হইবেন তাঠারদের 
অপ্রাপ্তবাবহারাবস্থাপধ্যন্ত স্বীয় মাতার অধীনে তাবৎসম্পন্তি অর্পণ করিয়া যান এ মাত। 

অতান্ত কার্ধ্যদক্ষা ও বুদ্ধিমৃতী বাঙ্গালা লেখা পড়াতে অভিনিপুণ! জমিদারী ব্যাপার 

উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহের ও নাবালগিসময়ে তাবৎ কার্ধই এ রাণা নির্বাহ 

করিয়াছেন । 

জমুয়াকান্দীর সিংহ রাজারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষগ্র পিখনেন 'মাবশ্যক 
নাই শ্নারায়ণ পিংহ রাঞ্জাই এ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ 

»গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কূরি২ কীর্তি অদ্যাপি দেদীপামান। আছে এ গঞ্গাগোবিন্দ সিংহের 
পিত! গৌরাঙ্গ সিংহ কানুনগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়। কিঞিৎ বদ্ধিত হন তৎ্পরে গঙ্গাগোবিন 
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সিংহ অতিভারি২ রাঙ্গকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া! নানাকীর্তি সংস্থাপন এবং স্বীয় বংশ্থের 

ধারাবাহিক যে সকল ধশ্মকর্্মা্দি ছিল তাহা আরে! বদ্ধিত করিলেন। 

পরে তাহার পুন্র প্রাণকুষ্ণ সিংহ তদস্থগামী হইলেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
হতভাগা শ্রীনারায়ণ সিংহের পিত| যৌবনবস্থাতেই বিধপ্ন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবুন্দাবনধামে 

প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগাহ্থরঞ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপদ্যার 
ব্যাপার মম্পাদন করেন এতদ্রপ অপর দর্শন দুর্লভ । 

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রপে এতম্সহাবংশ্য পাঁচ পুরুষ সৌজন্য বদান্তাদিগুণেতে 
অতিপ্রসিদ্ধ। নারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব 

কোন কাঠি স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন ন1। প্রাপ্ধব্যবহার হইয়া কেবগ দশ 
বসর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ করিতে হয় যে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈঙ্বধ্য প্রঃ 
হইয়া কোন অনিষ্টকাধ্য করেন নাই কেবল পরিমিত বঃয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার 
করিয়াছেন 1"**কসাচিৎ তত্বাবধারকপা । ১০ জুন ১৮৩৬। 

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩) 

বাবু রামকমল সেন।--শ্যুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী 
হওয়াতে শ্ীমূত হেরম্থনাথ ঠাকুর তাহার অন্পস্থানপধ্যন্ত আনিয়াটিক সোসৈটির কালেকটরী 
কাধ্য নির্বাহার্থ তৎপদে নিধুক্ু হইলেন। 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 

শুভজন্ম ।--০সামবাসরে ৩০ জানুমারি তারিখে কপিকাতার খোভাবাজারস্থ 

রাবাটাতে জীমন্সহারাঙজজ কালীরু্ণ বাহাছুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রন 
হইয়াছেন এতছৃপলক্ষে যথ। হিন্দু রাক্জধশ্বক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য দানাদি মাঙ্গল্য 
কম্ম সম]ধা হইল। আমর! অবগত হইলাম যে এই নৃপকন্যা মহারাজার প্রথম। অপতা।। 

(২৫ মাচ্চ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 

মহারাজ গোপীমোহন বাহাছুরের পরলোক প্রাপ্তি ।--আম্র! মহাখেদপূর্ববক 
প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরনিবাসি অতিমিষ্টভাষী বহুদর্শা বাঙ্গল৷ পাদি আদি নান! বিদ্যার 
পারদশী বিচক্ষণ গ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মান্ত অতিবদান্ত বিজ্ঞতম ধর্শ সভাধ্যক্ষৈক 
ধার্টিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাছুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়া উর্ধগতি পীড়োপলক্ষে 
গত ৫ ঠৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষীয় একাদশী নন্দ। তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে দিবা 
৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্ববক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি স্বঙ্গনগণ সাক্ষাতে 
মায়া মৌহ পরিত্যাগ পুবংসর শ্রীমগ্ারা়ণ স্মরণকরণক শরীরাদ্ধ নারায়ণক্ষেত্রে অপরার্ 
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কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে 

জাহবীকৃলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইয়াছিল মহারাঞ্জার 
মৃত্াদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপূর্ববক নয়ননীরে অভিষিক হইয়াও 

ধন্য পুণ্যবান্ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্য মৃত্যু নহে। 
যথা । 

শুরূপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে ধন্যা দেহং বিমুঞ্প্তি হদয়স্থে জনাদ্দনে। 

এতাদুশ ব্যক্তির মৃত্যু সম্থাদে কাহার না খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজা বাহাছুর 
বৈকু*বাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুরের জ্োষ্ঠ পুত্র ততৎকর্তক স্থশিক্ষিত এবং তনিয়মাহথগামী 

হইয়া এতাবৎ কাল দৈবপিত্র্যাি কন্ম যথ। কর্তব্য অর্থাৎ শ্রঞ্থুদুর্গো্সব এবং বাসী প্রকৃতি 

পূজার ব্যয় ব্যসনে পূর্ধরীতির অন্যথামাত্র করেন নাই তদ্ধিখেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব 
যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদ্িত আছেন। অপর শ্বদলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিশেষ 
মর্যাদা ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্ধ অন্ুগত আশ্রিত আম্মীয় আপাপিত পরিচিত 

ব্ক্তিদিগের কায়িক মানসিক বাচনিক এবং অথ ব্যয় দ্বার1 সর্বদ। উপকারে যত্তবান হইতেন 

অরধিকন্ত বিপক্ষপক্ষ লোকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপস্থিত হইলে সংপরামর্শ ছাব। 

তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই স্থুমন্ত্রিজূপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাঙ্গগুকুষেরা৭ 

সর্বসাধারণের উপকার ব। অপকার নিবারণ কারণ উপায় দ্বিজ্ঞাস। করিতেন তাহাতে 

শত খত বার সংপরামশ প্রদানজন্ত ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা পিপি বাপ 

মাত্র। অপরঞ্চ ধর্দপরাঘ়ণ যাহাতে ধন্ম রক্ষ। পাঞ্গ তছুপায়ে চির চিষ্তিত ছিপেন 

গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেটাঞ্ক সাহেবকরক সতী নিবারণের আইন 
হইলে এ ধন্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবস্থত ধশ্দ চিরস্থায়ি জগ্ত থে 

ধশ্মসভ! স্থাপন হম তহগোগে অগ্রগণ/! অর্থাৎ সভার রাতিবস্ঘ্ ধার! লিযমাদি এ 

মহাপুরুষকত্বক রচিত হইয়াছিল তাহ। সমাজে পাঠ হহবামান্র 'তাবদধাঙ্ষের 

গ্রাহ হইয়। প্রচলিত হয় ইহাতে এতদ্েশীয় ধাশ্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাঞ্ধ হন এবং 

মরণপধ্যস্ত এ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষ/। করিয়াছেন নিয়ন বহির্ত অতি শিকট কুটুঙ্ব ও 

তাহার নিকট ত্যাঙ্গা হইয়াছে । তাহার গুণ বর্ন করিতে আনারদের লেখনা খক। নহেন 

স্বুলং কিঞিং লিখিল।ম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যর্দাপি গ্রণবর্ণনপৃর্ক 

আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহ। আমরা সমাদরপূর্বক চন্ড্রিকায় উজপ করিব । যা। 

হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথ। সকলেই স্বীকার করিবেন কেন 
না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো! অধীন হয় ন। এবং লক্দ। ভয় শুন্ত মনেক লোক 

হইয়াছে এমত সময়ে সেই নকল লোকের নিকটেও তাহার বিশেষ মান্ততা ছিল তৎপ্রমাণ 

কাহারে! কোন সংকর্দ রাজ! বাহাছুরের কর্ণগগোচর হইয়াছে কর্কর্ণ। জানিতে পারিলে 
মহান্থধী হইতেন এবং কাহারো কুকণ্ম অন্তন্ধ রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র ল্দিত হইত না কিন্ত 



৩২৮ সও্ন্াদ পত্রে সেক্াব্লেন্ কথা 

রাজা গোগীমোহন বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্মাকারী লজ্জিত ও ভীত 

হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়| গিয়াছে তাহা কি লিখিয়। 

জানাইব।-_চক্জ্রিকা । 

(৪ মাচ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্তন ১২৪৩) 

ডেপুটি কালেকটরী পদ ।-_কিয়ংকাল হইল আমর। প্রকাশ করিয়াছিলাম যে 
গবর্ণমেন্ট সংগ্রাতি বো রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাহারা নৃতন 
ডেপুটি কালেকটরী পদে ম্বেচ্ডামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এ পদাভিলাধিরদের 
মধ্যে থোগাতার ধিবয় যদি সমান হয় তবে যেব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাহাকেই 
তথ্প্ দিবেন । এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবের শ্রীযুত বাবু রসিক 
কৃষ্ণ মলিককে ডেপুটি কালেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের 
সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে 

অতিবিজ্ঞ স্শিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জান যে তাহার 
থার। ডেপুটি কাঁলেকটরী পর্দের অবশ্ঠই সধ্ধম হইবে । 

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 

রূপল।ল মল্লিক ।--১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যন কোটি মুদ্রা রাখিয়৷ গিয়াছেন। তাহার 
চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাক! করিয়। পাইবেন এবং স্ত্রী কন্তা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে 
অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গা তীরে ধন্মার্থ ৫০ টাক] দান করিয়াছেন। কথিত 

হইয়।ছে শ্রাদ্বও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে । 

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭ । ৪ ভাদ্র ১২৪৪) 

বৈকুণ্ঠ গমন ।--আমর। অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়! প্রকাশ 

করিতেছি যে এতন্নগর নিবাসি ঘযশোরাশি বৈকুঞ্ঠবাসি কীগ্িশশি পবিত্র চরিত্র 

ভগব্তক্তা গ্রগণা তূবণমাগ্ পুণাশীল স্থগল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দাত্ত শান্ত নরবর ৬ বানু 
নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শাবণ সোমবাসরে হ্বজন সঙ্জনাদ্দি পুত্র পৌন্্র সমীপে 
শরপ্ব৬ পতিতপাবনী ত্রিলৌক'তারিণী তপনতনম্তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণী তারে নীরে 
সঙ্জানে পরম [প্রেমানন্দাস্ত'করণে সরস রসনে মুক্তাননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের 

. নামোচ্চারণপূর্ববক এতম্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকাস্তর বাত্রা করিয়াছেন ইতি। 

( ১৩ জানুয়ারি ১৮৩৮। ১ মাঘ ১২৪৪) 

বাবু রসময় দত্ত ।--শ্রীধুত বুজিগ সাহেব অল্প দিনের মধোই স্বীয় কর্মস্থানে উপস্থিত 

ইইবেন এবং তৎপরিবর্ঠে যে শ্ীযুত রসময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিশ্তনরবূপে 



সমাজ ৩২৯ 

নিষুক্ত আছেন তিনি সংপ্রতি প্রীযুত মেকলৌড সাহেবের বিলাত গমন করাতে তৎপণদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।-_-হরকরা সম্বাদ পত্র পাঠ করিয়া 
পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে 
ইস্তফ দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রলময় দত্ত চূড়ান্তব্ধপে এঁ তৃতীয় কমিন্তনবী পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্নকালের মধ্যে অন্মদ্দেশীয় লোকের! অতি সমান্ত ও বিশ্বাস 
পদে নিযুক্ত হইবেন 1. 

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ আবণ ১২৪৫) 

পরম পুজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শ্রাচরণেষু।-_প্রণাম। নিবেদন 
বিশেষঃ জেল! পুরণিগ্ার ধরমপুর পরগণার মধ্যে এ রাঞ্জা মাধব সিংহেব স্থানে সরকার 

বাহাদুরের বাকী খাজ্ানা আদায় জন্ত প্রথমত তন্য জমীপারি বিক্রয় হইয়া সরকাবের পাওন। 

সকল সঙ্কলন না হওয়াতে পরে তস্য লাখেরাঞ্জ অর্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন 

গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণ| ও মহারাজগঞ্জ তৎপট্র সম্মিলিত হ্রীযূত গবরনর কৌনসলের ও 

সাহেবান সদর বোর্ডের হৃকুমান্থসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইন্গরাক্জী 

১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বনুডান সাকিনের নবকাস্ত দাস নামক 

একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়! বয় নামা ও আমল নাম! পাইয়! মফঃসল দধলীকার থাকিয়া 

পরে এ দাস মজকুর বাঙ্জালা সন ১২১১ সালের ২৭ বৈশাখে এ নীপাম খরিদাবন্ব আমার 

শ্বশুর ৬ বাবু প্রাণরুষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০* টাকা পণ বাহাতে খোষ 

কবালায় বিক্রঘ় করে তদবধি আমার শ্বশ্তর ও স্বামী ও পুত্র এ বিদয়ে দখপাকার 

থাকিয়া এ এলামীত মহালের সালিগানা উপস্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সনং 

পাইয়! শ্রী এ সেবা করিয়। আসিতেছিলেন উক্ু ব্যকিদিগের লোকান্তর পরে 

বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মঙ্জকুরের ডেপুটি কালেকটর সাহেব ও 

ম্পেসিয়ল কমিশ্তনরির হাকীমান এ লাখেরাজ এলামাত মহাল রেছষ্টরি না হওয়। 

ওজরে সরকার বাহাছুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রককার দৌরাষ্মোতে এ 

খরিদাবস্ত যাহ! সরকার বাহাদুর বিক্রম করিয়া বয়নামাতে পুরুষাঙ্ঞ্রমে ভোগ দখলের 

অনুমতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক 
না লিখিয়া দিয়। এ বস্ত আরবার অন্তায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এ বিধায় 

নিবেদন আপনি অন্ুমোদনপূর্বক আমার এই মেকদমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে 

পর্ধ্যাপ্ত করিয়া সোসাইটির দ্বারা বিলাতে আপীগ করিয়া উক্ত বিষয়ের স্থসিন্ধ করিয়া! দেন 

২.২ 
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তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার 

এখানকার কর্মাধ্যক্ষ প্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি। ১২৪৫ 

সাল ২৪ অ।যাঢ়। শ্রীরাণী কাত্যায়নী। 

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫) 

অতিথেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লোকান্তর গত 

হইয়াছেন তিনি এতর্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এতদ্দেশীয় 
ভাষায় অনেক গ্রন্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কন্মকারক ছিলেন 

মৃতার কিঞ্চিৎ পূর্বে নবদ্বীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্মে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 

( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 

আমর! শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রাপ্ত্যর্থ আর সিজ্যানকিন 
কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন । তিনি যে এই কর্শ লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত 

নহে কেবল দস্তরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় 
এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচরণ কেবল ইহাঁদিগের দৃঢ়তা ভাবে ও নৃতন লাভের উপায় 
অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাজাধিকারে কোন কার্যে অস্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল 

জড়ের ন্যায় সর্ধ্বদ অন্তঃকরণ আত্রুথাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিবা আমরা এতং 

বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ নমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে স্থৃবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম দ্রব্য বিষয়ের 

বাণিজ্য দ্বার। যাহ! উতপন্ন করিতেন তাহার অদ্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় 

দ্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমর! প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেন না তাদৃশ লত্য 
হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন 

বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে । এমত সকল বুহত২ ধনী কিন্ত বাণিজ্যদ্বারা 

কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজা করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে 

স্বাধীনতা তাহ। ইহারদিগের অস্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল 

অর্থ প্রদান পূর্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন। যেমন 
ইংলগ্ীয়ের! স্বীয় ধনদ্বার। স্থখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতর্দেশীয়দিগের উচিৎ যে বহুদর্শা 

এ কর্ধচার ব্যক্তিদ্িগের। রীতি সন্দ্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়া! দেশস্থ লোক- 

দিগের আশীর্বাদ জনক স্থখ উৎপন্ন করাইয়া আপনার! স্থুখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়- 

দিগের উচিত যে বায় ও বাণিজ্য এবং দীনদ্বারা সকলে ন্খী হয়েন আর অতি তুচ্ছ 

নিন্দনীয় কিঞ্ষিঙস্তরি প্রাধ্যার্থ আপনার টাকা! লইয়া! মণিব ইংলগীয়ের অনুমতি পাইবা- 
মাক্্র তাহাকে প্রদান করেন ইহ! কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্তবা এই যে 
তুচ্ছ পদ আকাঙ্ষা ন৷ করিয়া উক্ত উত্তম পদ প্রাধ্যর্থ যত্ব করেন এবং কেবল অত্ন্ল 



সমাজ ৩৩১ 

পরিবার ও কুটুম্ব লইয়৷ আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক বাক্তিকে আমোদিত করেন নকল 
মনুষ্যের কর্ম্েই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অথপ্রদান করিতেছেন 
তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেঁষান্তর আছে 
দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগমি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্ত সেই 

ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার স্তায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক 
চরমে ইষ্টপায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমর! অগ্তমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধগণ 
বিলক্ষণ বিবেচন! করিবেন যে এই রূপ অর্থ বায় কেবল নিন্দনীয় অতি কৃংসিত এবং অত্তাস্ত 
কাধ্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইঞ্ণে থেমত কাল ওযেষন দেশ এবং 
ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহ। বিবেচন। করিয়। মাবধ'নে আচরণ করিবে । [জ্ঞনাগেষণ] 

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাথ ৯২৪৫) 

রায় পরশুনাথ বস্থ ।-জজিল! বদ্দমানের প্রধান সদর আমীন শীমুত পায় পরশুনাথ বন্ধ 
স্বীয় কশ্মে ইস্তফা দ্রিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেণ্টকতৃক অতি সখান্ত বাক্তি। শত হওয়। 

গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্বাবধারকত। কশ্মে নু 

হইয়া এই কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি & নওয়াব সবকারে অতি বিশ।সা 
এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার নৃতন পদের বেতন মাসে ১৫০৭ নিদিষ্ট হইদান্ে। 

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৭৫ ) 

.-.জেলা নদীয়ার শ্াস্তিপুর নিবাসি গ্রাযুত বাবু রামটাদ চট্রোপাধায় ও শথুত 

গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীখুত শ্যামাচরণ চট্োপাধ্যায় ও শমুত বাণু উমাচরণ 

ট্রোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিমাগ্য এ পাশ্মিক এযুত 

বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও প্রীযুত বাবু পর্ণচন্দ্র রায় বয়ন ৭ সা বৎসগ 

ও তন্ত মামাত ভ্রাতা শ্রীযূত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী হন্তযারোহণে জমিদারির পূর্ণসরলামের 

সহিত আপন বাটার ৬কারিকবিসর্জনাস্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরি লিখিত 

চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তশ্তঙজন সমূহ দাঙ্গা! করিয়। উদ বালকেরদিগের অপস্কাগ হীগ। 

মুক্তা স্বর্ণাদি নির্ষ্িতাভরণ ও সমভিব্যাহারি রজত নিশ্মিত আসাসো9। বরর্শি চামর 

ছেনাইয়া লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বারা আঘাত করেন ৪ অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে 

তলমারের চোট মারেন ৬ ইচ্ছা! আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়! অশ্খের পশ্চাৎ 

ভাগে লাগিয্বা আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা! নদীয়ার ডাক্তর শ্রযূতক্ষেবি ফোলের 

সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগা করেন"'”। 

উক্ত মোকদ্দম। মোকাম কলিকাতাদ্» সদর নেক্গামতে খাসমাপিল হইলে আমরা 

যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম মুত ক্ষে রিড সাহেবের 
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হুজুরে স্থপ্রকাশ হইয়। ৬ ইচ্ছা রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধন্মাবতারের ক্র 

বিচারে নির্দোষী হইয়। রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জানাগেলে! যে অদ্যাপি 

ধর্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক দর্প পৈক পার্শে স্থানদিলে 

অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবন। কিনধিক মিতি।"."শ্রগুরুদাস ভট্টাচার্য । শ্রীরামনৃসিংহ 

শিরোমণি । শ্রাহরপ্রলাদা তর্কবাগীশ। শ্কালিদান বিদ্যাবাগীশ। শ্রশ্ঠামা5রণ 

তর্কপঞ্চানন । শ্রিমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । শ্ররামরত্ব বিদ্যালঙ্কার। শ্রকালা্টাদ নপাড়ি 

ভট্টাচার্য, শ্রাশশিভৃষণ নপাড়ি ভট্রাচার্য। শ্রঠাকুরদান ভট্টাচার্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু। 

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২৬ আবণ ১২৪৬) 

বাবু মথ্রানাথ মন্লিকের মৃত্যু ।__মামরা অতিশয় খেদপূর্ববক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতৃক 
দুঃখবার্ত। প্রকাশ করিতেছি এবং তাহার বদ্ধমানের রাজবাটার কর্ম কার্ধ্য নির্বাহে অতি 

বিশ্বস্তত। প্রযুক্ত তিনি সর্বত্র অতিখ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যন্্ারা তাহার শিরোপরি 

এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহা! কহি অর্থাৎ তাহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও 
যথার্থ পদাথ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সংপথসদন্ুষ্ঠান করাইবার কারণ তাহার নিশ্চয় 

মানস ও এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিতে বহু দানাদি পুরঃসর অশ্রাস্ত যত্র অধিকন্ 

এই অত্যাশ্চ্্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢরূপে এই পথে 
চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাঁধা ও অপরাধ তাবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন । 

আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন 
যেতিনি দৃষ্টিতে অতি স্থদৃষ্টয হিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য 
দেখিবার ও গাস্ভীধা ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের উদ্ধ ছিলেন না । 

প্রায় এক মাসাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে গীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা ভোগ 

করিয়াছিলেন ও ইহাতে তাহার শরীর ক্রমেতে দুর্ধল করাতে তাহাকে সকঙ্গ শোভা ও 

কন্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাহার স্বন্ধ দেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক 

হইল ও ইহাতে তাহার অমূল্য জীবন রক্ষণার্থে যদ্যপিও তাহার পরিবারের ডাক্তরেরা যথা 

ষ্টিউয়ার্ট ওসানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতিও অনেকানেক বাঙালি বৈদ্যের। নান! প্রকার 

করাতে ও বন্ৃবিধ চেষ্টা পাওয়াতেও সকলে উপায় নিক্পায় হইল ।-__-জ্ঞাং নাং । 

( ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। আশ্বিন ১২৪৬) 

"জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামুট। ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৬রাজা 
নরনারায়ণ রাম্ম ধনী এবং মানী ছিলেন। তাহার ছুই পক্ষের তিন সন্তান জোষ্ঠ রুদ্রনারায়ণ 

রায় বাকী ছুইজন! নাবালগ। রাজা জীবদ্দশাতে এ জমিদারী ধাহাকে অর্পণ হইবেক সেই 

ব্যক্তি নির্ণয়ের ও বংশ হইবার বিধষে ওপিমং নাম! কিন্ব। অন্ক নিদর্শন পত্র প্রস্তত অথবা! 
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বাচনিক ধার্ধ্য ন! করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আপ্রেল শুরুবার রাত্রে পরলোকগামি হইবাতে 
এ জমিদারি ১৭৯৩ শালের ১১ আইনের ২৩ ধারার লিখিত মতে পাছে বিভাগ হয় 
ইহাতেই গ্ষোষ্ট সন্তান এ রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রক্মমোহন বন এককেতা আজি 
মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটরিতে এই মঙ্জমুনে দাখিল করিয়াছে যে 
মৃতরাজ। বর্তমানে জ্যোষ্ট সন্তানকে রাজটাকা দিয়! নাব!লগ ছুই সন্তানের খোরপোষ ধাধ্য 

করিয়া নিদর্শন পত্র লিখিয়! দিয়াছেন এ সকলি অমূলক আদৌ মৃতরাজ! এমত আরজী 
কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই এ আরজীর দশ্ডখত তদারক হইলেই 
কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক ।'*শ্রীহরিহর দাস । 

(১১ জাঙ্গুয়ারি ১৮৪০ । ২৮ পৌম ১২৪৬) 

যে ব্যক্তির এক জাতির মঙ্গলার্থে সচেটিত হইম়। নি হনধপে পরিশ্রম করিয়া 

থাকেন। তাঁহারা সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রদ্মাগুস্থ সমুদায় লোকবর্গের কতজ্ত। 

এবং সন্ধান পাইবার উপযুক্ত এবং যংকালীন তাদৃশ মঙ্গলাকাক্ষি বাক্কিরা লোকাস্থর 
গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্তবাই যে সেই বাক্তির চিরম্মরণের নিমিত্তে এক 

কীর্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমদ ইয়ং সাহেব যিনি 
বিলায়ত গমনোগ্যত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মূহোপকারী কারণ তিনি 

এতদ্দেশীয় লোক সমৃহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্রান্ত গ্রণ। হইতে উদ্ধার করিয়। 
তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎকালীন এতদ্দেশীয়ের ই৪£ ইণ্ডিয কোম্পানির 

অন্ুপযুক্ত এরং ক্ষুদ্র ভূত্য বর্গের দ্বারা পরাঞ্জিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ু সাহেব 
এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্ণে সচেষ্টিত হইয়। যুদ্ধ করিয়াছেন এই মহান্সভব 

সাহেব দ্বারা মুদ্রা যন্থ্ের স্বাধীনত। বিষয়ক স্ুচন! প্রথমতঃ হয় ইনিই স্থশীল বিদ্বান অপর 

ব্যক্তিরদিগকে সম্মান পুরঃসর শ্রে্গ পদে নিযুক্ত করেন থিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 

সাহায্যার্থে কোট অফ ডৈরেক্রসের বিরোধী হইয়া সহ করিয়াছেন যগ্চপি এতাদুশ 

পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাহার শ্মরণার্পে কোন প্রকাশা চিচ্ছ না 

রাখি তবে জান কোম্পানি যে শঙখল দ্বার। আমারদিগকে প্রথমতঃ রুছ্গ করিয়াছিলেন 

সেই অদৃষ্ট বলে পুর্ণলাভ বিষয়ের উপযুক হইতে হয় এতন্িমিত এতদ্দেশীয় সমুদয় 

বন্ধুবর্গের প্রতি অস্মদাদির প্রার্থনা এই থে তাহারা হরায় এক সভা কিয়! এতদৃশ 

মহান্রভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিয়! কিঞিৎ করুন | [ জানাগেণ ] 

রামমোহন রায় 

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ ৫বশাখ ১২৩৬ ) 

দিজীর বাদশাহ ।--আমর! গুনিয়ছি কিন্কু তাহার তথ্যাতথাতার বিষয়ে আমর! 

শপথ করিতে পারি না যে দিলীর বাদশাকে কেহ ইহ! শিক্ষা! করাইয়াছে কোম্পানির 
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উপরে তাহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং দেই দাঁওয়াব 
শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্নগুদেশে প্রেরণ 
করিতেছেন" 

( ২০ নবেম্বর ১৮৩০ | ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

শ্রিযুত বাবু রামমোহন রাঁয়ের যাত্র! ।-_শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি 
জন পরিচারক সমভিব্যান্থত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাঞ্জে আরোহণপূর্রবক বিলায়তে 
গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইন্গরেজী সম্থাদূপত্রেতে বাবুর এই কর্মেতে অতিণয় 
প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্নগুদেশে এমত নানা স্বদৃশ্ত বস্ত আছে যে তাহাতে 
এ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদা1! তদ্দারা বোধ হয় যে তাহার তাহাতে অত্যস্ত সন্তোষ 
জন্মিবে ইছা অবগত হইয়া! আমরাও ইত্যবসরে তাহার এই কীপ্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। 
গবর্ণমেন্ট গেজেটে লেখেন যে & বাবু আপন পরিচারকন্বারা যাত্রা কালে এবং ইংগ্ন গুদেশে 

বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যন্সারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
অপর পত্রে লেখেন ষে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাঙ্গণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্ন গুদেশে 

যাত্র। করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে ছুই জন ব্রাঙ্গণ শ্রীশ্রুযুত 
বাদশাহের হব কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোম্বেহইতে বিলায়তে গমন 
করিয়াছিলেন অনস্থর তাহাবা এত'দ্দশে গ্রত্যাগত হইলে ত্বাহারদের প্রতি কোন দোষ 

অর্পিত হয় নাই। 

( ১৫ জানুয়ারি ১৮৩১1 ৩মাঘ ১২৩৭ ) 

১৮৩০, ২২ নভেম্বর ।_-আলবি্নননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় 
সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্গুদেশে গমন করেন এবং তাহার কএক জন 

মিত্র তাহার সহিত গঙ্গাসাগর পর্যন্ত যান। 

( ১২ ফেব্রুছারি ১৮৩১। ২ ফান্তন ১২৩৭ ) 

শ্রীযুত বাবু রামযোহন রায় ।--শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে২ চাকর 

গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে 

আমরা স্পষ্ট উত্তর দ্রি যে তদ্বিষয় আমর। কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার 
নাম কি বিগ্াভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্নাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের 

সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রে পাইলাম এবং তাহা! আমর! দর্পণের দ্বারা 
প্রকাশ করিল।ম। পরের চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান কর! শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম 

নম অতএব তৎপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমর! পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের 

স্থরথালকর! মৌকুপ করেন । 
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_ গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চত্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গোক্তি করিয়া কহেন 
যে শ্রযুত রামমোহন রাম জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাতির 
হইয়াছেন। জাতির বিষয়ে ধাহারা1 অভিবিজ্ঞ তাহারা এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন 
কিন্তু যে যাত্রায় গমন করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত যে তাহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা 
আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি ন্ট করিতে 
পারেন অথবা! জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভাবতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিন। 
কোন বাক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় যে 
শ্রযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে যে পৈতৃকাধিকাবে অনংশীকরণ স্বরূপ 
দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি। 

(২৭ নভেম্বর ১৮৩০ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 

বাবু রামমোহন রায়।--ইগ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সভীবিষয়ক 

এক দরখাস্ত পালিমেণ্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইম়! বিলামতে গিগাছেন। উর 

বানু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহ। এইক্ষণে গঙ্গাসাগব ছাড়িয়। সমুপ্রগত হইয়াছে । 

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২ | ২৪ পৌষ ১২৩৮) 

১৮৩১, ১৮ জানুয়ারি ।_-মালবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্বক হযুত বাবু 

রামমোহন রায় কেপে পহুছেন। 

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আবাঢ় ১২৩৮) 

শ্রীধূত বাবু রামমোহন রায়।__কিয়ৎকাঁল হইল কেপ্হইত্তে এই সগ্বাদ আগত 

হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্ধেগে কেপে পছছিয়া তথাহইতে হঙ্গলগুদেশে যাত্র 

করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্যঃ জাঠাজারোঠিরদের 

ন্থায় তিনি কাপ্তানসাহেবের “মেঙ্গের উপর ভোঙ্জন করেন না কিন্তু শিয়মনত আপনার 

কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রবা সমভিব্যাারে লইয়। ঘান তাহা 

লইয়! তাহার ভূত্যেরা অহরহর্তক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্িযে ইজলগ্ডের 

তটে উত্তীর্ণ হইয়। থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হোৌস আক কমন্সের কমিটার 

সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে স্থৃততরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর 

ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যন্ত্র করিবেন তৎ্প্রযুক হারতবর্মের যে শুভফল জন্মিবে 

তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অপর হরকরাপত্রের কুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে 6£রক 

লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিকুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্রপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্থিত 

আছে যে রামমোহন রায় ইঙ্গলগুদেশে গমনকরাতে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন-"' | 



সিকি চংব্বাদ পাত্রে সেকাব্েল্র কথা 

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 

বাবু রামমোহন রায় ।__সংপ্রতি প্রকাশিত কশ্যচিত্বিশ্বাসম্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে 
লেখক জিজ্ঞাস! করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল 
কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমর! প্রাঞ্ধ হইম্ভাছি তাহাতে 
লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা প্রকাশ করি। তাহ! করিতে আমর! ক্ষম 
নহি যেহেতৃক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব 

& পত্র প্রকাশ করা আম।রদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বে আমরা অনেকবার 

চন্দ্রিকপ্রকখক মহাশয়ের গৃহকথাঘথাটত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহ! নিত্যই 

প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমর] সুজাত হইয়; তদ্ধপ 
নিয়মও এইস্কলে আমারদিগের কর্তব্য হয়। অতএব এ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথা- 

ঘটিতাংখ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাহার সাধারণ কর্মঘটি তাংশ প্রকাশ করিতে অন্থমতি 

দেন তবে প্রস্কত আছি। 

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩* আশ্বিন ১২৩৮) 

শ্রযুত দপণপ্রকাশক মহাখয় সমীপেধু ।-_-গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার 

দ্লণে (শ্রীপ্র্কার বিশ্বাসশ্থা ) ইতিম্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপর্য 

ঞ্রযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অন্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি 

অনিষ্ট পর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাশকার্দি অনেকের স্থানে উত্তর 

প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনাঙ্ছসারে উত্তর প্রধান করা উচিত অতএব 

কিঞ্িলিখি। 

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্ম নাই যেহেতু 
তিনি এতদ্দেশের সর্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারা 

ইহ! এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তুত্তাহার মতাবলম্থি দশ পাচ জনের এবং তাহার পুভ্রাদির 

আছে কি না তাহ আমর! বলিতে পারি না অপর তাহ] হইতে এদেশের সাধারণ উপকার 

হইবে ইহা ক্দাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্ ইষ্ট যে ধশ্ম কম্দ তাহ! 

নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবাম় তাবতেই উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎপ্রমাণ 

রামমোহন রায়ের (বিদা। প্রকাশের পূর্বে এতম্নগরে লোক সকলে স্থথে বাস করিতেছিলেন 

অথাৎ দৈবকণ্দ ও পিতৃকর্মাদিকরণে আচগুালপ্রভৃতির বিশেষ যত্র ছিল এবং তিনিও স্বয়ং 

ত্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া! 

কোন২ ইঙ্গল্ীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিথি সাহেবের 

অন্থগ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাযকর্থা করিয়া কতক গুলিন ধনস্ঞ্চয় করিয়া- 

ছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগাবদ্বাক্তির নিকটে যাতায়াতকরভ এবং 
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বাককৌশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা! প্রকাশ করিলে তাহারদের মধো. কেহ১ বাধ্য হইয়াছিজেন 
এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীস্ধ সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিংকাল 
এঁ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক ত্বাহারদের অনুমান হইয়াছিল 

যে এই সমাজছ্বার। বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে 
সর্ধনাশের বীজরোপ্ণ করিতে চাহেন অর্থাৎ এ সভায় কেবল দেবদ্িজাদির দ্বেষমাজ 

প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো৷ ভদ্রলোকসকল এ সভায় পুনর্গমনাগমণ 

করিলেন ন! তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নতির হইল। এবং তাহার আহার আচার ব্যবহার 
হিন্ুর ধারামত নহে ইহাও বাক্ত হইল। ততৎকালাবধি রামমোহন রামু হিন্দঃদর তাজা 

হইলেন ইহারে! এক প্রমাণ লিখি। 

অনেকের ম্মরণে থাকিবেক যে পুর্বেষর চিফঙ্জুষ্টস সর এড বার্ড হাইডইষ্ট সাহেব যখন 

হিন্দু কালেঞ্জ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত তাগাবন্ধ লোক উক্ত সাহেবের 

অন্তরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা টান্দা দিলেন ইহাতে হাইডহ্ঈ সাহেব 

তুষ্ট হইয়৷ কালেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মগ্াশয়েরদের মধো উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচন। করিয়। এ পাঠশালায় কর্মীধাক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধো রামমোহন বায় 

গাহ হইলেন না যেহ্কেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে । 
দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রাস হিন্দুদের সমাজ গ্রাহ। হওয়া পুরে থাকুক তাহাণ 

সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্ত লোকের সম্তণ বিদ্বান এবং আনেক 

পনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনি৪ তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না তাহাকে 

তৎ্পদ্বাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জঞ্জ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অন্থরোধ 

করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষ। হইল ন|। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী ছুরবস্থ। 

/ললাকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় নক এ কণ! বিলাতে ইষ্টে 

নাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক। 
রামমোহন রায় অনেককালাবপ্ি অনেক প্রকাপ ভাদ। গ্রশ্ ভাপা করিয়। পোককে 

প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্িমাত্র সামদকল তুষ্ট ন! হতয়। মহারুগ্রপূর্বক মিসম্ারি 

পাহেবেরদের রচিত গ্রশ্থের গান শগ্বাহ করিয়াছেন যেহোছু হাভাতে যাহা লেখেন 

তাহার তাত্পধ্য স্বেচ্জীচারি হওয়। উত্তম দেবদেবাপূজ। 'অপকুষ্ট কন্ম এব, পিতৃষাতৃশ্রা- 
তর্পণাদি তাগ করিলে ক্ষতি নাই | উহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বাগকে ৪ বিশ্বাস 

রে না। 

বামমোহন রায় গাপন গ্রন্থে এ বিষ বারশ্বার প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ 

এবং কএক জন ধনহীন কেহ ব! তাহার অধীন এ মতাবলম্বী হইশ। 

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতান্ন শিবুক্ত হইতে পারিপেন ন 
একারণ মনোভীষ্ট সিক্ষির ব্যাথাতে ব্যাকুল হইয়। অপমান বোধে তদদখে মোচনার্ 

২০৮৪৩ 



৩৩৮ ংলাদ পত্রে সেক্সালেব্র কথা 

ইংরেজী বিদ্যাভযাসের এক পাঠশালা স্থাপিত। করিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে অধিক- 

বয়স্ক ব্যক্তি সকল তাহার বাক্য অগ্রাহা করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্থয 

হইবে। ক্রমে এ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্সতাবলম্বী হইল ভন্র 

লোকের সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে স্থৃতরাং তাহারদের ধন্মের সংসারে 
অধন্খ স্পর্শ হওয়াতে ধন্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা 
একেবারে সর্ধনাশ না৷ হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা ( স্থুপরিষ্টেসিয়ান ) বলিয়া যদি 

কেহ মান্ত না করেন তাহাতে হানিবিরহ | 
অপর রামমোহন রায় কলোনিজেপিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আচ্েে 

ঠাহার বাঞ। কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্লিমিত্ত তন্ম তাবলদ্ষি শ্রীকালীনাথ রায- 
প্রভৃতি সতীঘ্বেমি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাঞ্ষর 
করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া! চাসবাস 
করে এবং তালুকধার হয়৷ তাহাতে বে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে 

বিশেষমরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিধাছে। অতএব তিনি কোন প্রকাবেহ 
এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্। কল্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্ | 

রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমর। থে পত্র দর্পাণাপরি প্রকাশ করিলাম ত্িষয়ন 

মামারদিগের কিঞ%িজ স্পস্ট লেখ। উচিত । এ পত্র ডাকের দ্বার আমারদের নিকটে 

পঁ্খছে তাহাব খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে 

এমত নহে কিন্ধ এ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসঘ।রা বোধ হইয়াছিল “৭ 

তাহা শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক বিজ্ঞ মহাশয়কতৃকি রচিত হইয়াছে কিন্ধ শেষে এ পর 
তিমিরনাশক পত্ধে অর্পিত হইয়াছে দুষ্টহওয়াতে তদ্বিময়ে আমর! কিছু অনভব করিতে 
পারিলাম ন।। 

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কাণ্ভিক ১২৩৮) 

***ইন্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকন্ম পিতৃকম্ম ত্যাগ করিতে হয় 
এমত নহে । যদি বল শীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়ত। 

আছে তাহারা তছপদেশে উক্ত কম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত 

কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মদভায় ইহার সর্বদা! গমনাগমন 

আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহ! কি ভিনি শ্রবণ করেন ন! ফলতঃ তাহাতে 
বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটাতে শ্রত্ীঠ ছুর্গোৎ্সবাদি তাবৎ ক্শ 

হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজরুষ সিংহ ও ্রীযুত বাবু নবকু্ণ সিংহ ও শ্রীধুত বাবু 
শ্রীরু্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়ত! নাই । অপরক্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ 



সমাজ ৩৩৯ 

ঠাকুরের সহিত রামমোহন রাযজের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকণ্ম 

ব। কাম্যকর্মা কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না এ বাবুর 

বাটীতে ৬ছুর্গোৎসব ও ৬ শ্রামাপৃজ1 ও ৬ জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ বশ হইয়া থাকে। 

অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কণ্ম ত্যাগ করিয়া! আপনাকে হিন্দু 

বলাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদ্দিগের বাটাতে এই মহোৎসবে তাহারদিগের আত্মীয় তাবৎ 

লোক নিমস্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অন্থমান করি কেবল শ্রীধুত রাধাপ্রসাদ রায় 

ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেনন। 

আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিম। দর্শন 

করিতে গিয়াছিলেন কিন্ত প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বের দেবপৃজ| করিতেন এবং অনেক স্থানে 

দশনার্ঘ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখ। শুন! গিয়াছে ।_চন্দ্রিকা। 

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভীত্র ১২৩৮) 

্্রূত বাবু রামমোহন রায়।--১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিরপুলনগরের গঞ্জে 

লেখে যে ্রীয়ুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আগ্রিলে নির্বিগ্ে এ নগরে পহছেন এবং উপনীত 

ইইয়। অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্কিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক খণ্টাঙ্গেণ 

হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইঠ্টিইপ্রিয়া কষিটার +এক জন সাহেব বাঝু গ্রামমোহন 

রায়ে আগমনজন্ত সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাহার সঙ্গে সাগ্ষাৎ করিয়া! কহিলেন থে কৌোন্প।নির 

বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অণনক প্রকার মাহ।ব্য করিবেন এমত আমারদের 

ভরসা । তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন নে আমার মে, আভপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বার। 

শিম্পত্তি ন! হই সলাদ্ধারা ঘে নিষ্পত্তি হয় এমত বা! । আদালতসম্পকীয় কোশ১ 

মুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্ো লবণাির এক 

চেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং হউবোপীয়েরদিগকে হচ্ছন্দে তারতবর্মে 

আগমন ও বসবাার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমাৰ্য তিরেকে তাহারধিগকে তঙ্গেশ- 

বহিভূতি করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত]াদি বিষয়ে যদাপি কোম্পানি 

বাহাছুর স্বীকৃত হন তবে তাহারা বে পুনর্ধার চার পান উহাতে আমি বিপঙ্গতাচরণ 

ন| করিয়া বরং সপক্ষ হইব। 

(৩ সেপ্টেম্বর :৮৩১। ১৯ ৩14 ১২৩৮ ) 

প্রযুত বাবু রামযোহন রায় ।--ইঞ্গল গুহ ইতে শেষাগত সন্বদের স্বার। অবগত 

২ওয়। গেল যে শ্রীমুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লগ্ডন নগরে গমন 

করিয়া এক শরাইতে বান করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্জত্যাকতৃকি 

গৃহীত হুন এবং রাজধানীর অতিমান্ত অশেক শিঃ্টবিশি্ মহাশয়ের তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়াছেন । 



৩৪০ সগন্বাদ পাত্রে লসেক্কাব্লে কথা 

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 

গ্রযুত বাবু রামমোহন রায় ।--বাবু রামমোহন রায় ষে সময়ে লিবরপুলনগরে 
অবস্থিত তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবন্মান্ত লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন । পবে 

এঁ নগর ও তৎসন্গিহিত যে সকল স্বদৃশ্ট বিষয় ছিল তাহ তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চিষ্টর 

নগরের লৌহঘটিত রাস্ত! দৃষ্টি করিয়া তাহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার 
দ্বার। এ অদ্ভূত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্ 

তৎকন্মাধাক্ষের। রাস্তার উপরি তাহাকে সঙ্গে কবিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব 

তাহার! পূর্ববাঙ্ছে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাম্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি 

মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়! মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ 

সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পধ্যন্ত চমতকৃত 

হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ । পরে মাঞ্চিষ্টরনগরে পহুছিলে তিনি নানা শিল্পের 

কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ গ্রত্যেক 

নিষষম্ম ব্যক্তিরা আবাল বুদ্ধ বনিতা এবং কর্শি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কন্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনাথ 

তাহাকে আসিয়া থেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়! আসিয়া লিবরপুগে 
প্রস্থান করিলেন এবং এ নগরে তিনি আরে নয় দিন অবস্থিতি করেন। 

অনস্তর রামমোহন রায় লগুন নগরে গমন করিলেন কিন্ত পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি 

দুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুদ্দিগে ইলগুদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে 

পিঘৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়! শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন 
তেমনি কোনস্থানে পর্বত কে।নস্থানে উপত্যক। ভূমি ও উৎকষ্ট কষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও 

সাকো ও জমীদারেরদের বসতবাটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহষ্টচিন্ত 

হইলেন। মধ্যে তিনি ব্রাঙ্ষণপরায়ণ ভারতবর্ধাপেক্ষা ইঙ্গলগুদেশের এতাবদৌৎকষের 
চিহ্ুলকল তৎসহ5র যুব রাজচন্দ্রকে [ রাঞজারামকে ] দর্শাইতে লাগিলেন । পরে রামমোহন 

রায় লগ্ডননগরে পহুছিলে ছুই শত অতিশিষ্ মান্ত জন তাহার নিকটাগত হইয়া তাহার সঙ্গে 

সাক্ষীত করিলেন কিন্তু কেপে তাহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে 

তাহারদের প্রতিসাক্ষাদথ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এড.বার্ড হৈড ইষ্ট 
সাহেব কোন এক দিবস তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে এঁ সাহেব যে পালিমেণ্টের 

স্বধারার বিপক্ষ তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় তাহাকে কিঞিৎ উপহাস করিলেন। এ 

সাহেব তাহার যুক্তিসিচ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ব করিলেন। পরিশেষে তাহার গৃহে যে 

মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহবান করিলেন । 

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরত: 

প্রীমতী রাশীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাং তাহাকে ডাকিয়া অনেক 

কথোপকথনানস্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষপ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন । - 



জমাজ ৩৪, 

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাহার বিলাম্নত গমনে ভারতবধের অত্যন্ত হিতের 
সস্তাবনা তাহার কারণ এই২ং প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবন্তের 
শান্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পালিমেন্ট এতদ্দেশের তাবদ্ধিষয্নক 

সপ্ধাদের অন্রসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত: 

রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবদিষয় স্থজ্ছাত এতদ্দেশে যাহার আবশ্যক তাহা ও 

তত্প্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিন্ূপ চাইল্ তাহ! অবগত আছেন । এবং 

প্রতিকার রাঁজকন্ম নির্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাহার বিজ্ঞত। আছে 

এবং যে২ রূপ মতাস্তর কিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে 

ক্ষম বটেন। তৃতীয়ত: রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোৌকেরদের সর্বধপ্রকীরে হিতৈষা এবং 

যাহাতে তাহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কেন পরামশ দিবেন ন। 

এমত কোন প্রস্তাব করিবেন ন। এই প্রযুক্ত তাহার পরামশ অনেকেরি অতিগ্রাহা হইবে। 

এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতংসময়ে ইন্গলগ্ডদেশে গমন করিয়াছেন ইহা! ভারতবধের 

শতিশুভস্থচক অনুমান করিলাম। 
সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্িদ্বার! ০ম নিশ্পন্ন হইবে এমত আনারদের 

"বাধ নয় তদ্দিষয় শ্্রীযুত রাজমন্ত্রির। আপনারদের ভদ্রাভদ্র জানামুসাগ্ই সম্পন্গ করিবেন: 

( ১২ নভেম্বর ১৮৩১1 ২৮ কাণ্তিক ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন রায়।-_অত্যন্তাহলাদপূর্বক জাপন করিতেছি যে শ্রাযুক্ত 'আনরা বিল 

কোট অফ উৈরেক্তস” সাহেবেরদের কতৃকি শ্রীযুত বাবু রামমোহন রাণের নিমিত্ত সম্থমন্থচক 

এক মহা ভোজ প্রস্তত হইয়। তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি 

বাহাদুরের সভাপতি এ ভোজে অধ্যক্ষম্বর্ূপ উপবেশন করেন এবং শ্রাযুত বাবু রামমোহন 

রায় তাহার বামপার্থে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাঙ্জাপ্রভতিরদের মদ্যপানাপি 

হইলে এর সভাপতি গাত্োথানপূর্ববক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে 

আহত করিলেন পরে তিনি এ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাক্গপের নানা গুপোৎকীর্ভনানস্তর 

ভারতবর্ষের হিতার্থে তাহার ঘে সকল উদ্যোগ তৎপ্রত্তাব করিলেন। তৎপরে কছিলেন 

যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্থ২ অতিশিষ্টবিশিষ্ট জানি মানি মহাশয়ের 

যে ইঙগলগ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে। 

অতএব রামমোহন রায় ইজপণ্ড দেশে ফিপধ্যস্ত যান্ত হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় 

পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্বারা স্থগোচর হইবে." 

( ২৯ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৪ কাষ্ঠিক ১২৩৮ ) 

বাবু রামষোহন রায়।--সংপ্রতি ইজলগ্ড দেশহইতে আগত সন্বাদপঙ্জের দ্বারা 

'বগত হওয়৷ গেল যে ্রযুত বাবু রামমোহন রায় প্রধৃত কোর্ট অফ ডৈরেকর্স সাছেষেরগের 



৩৪২ ০১ন্াদ পত্রে সেক্ষাব্লেত ক্র 

কতৃক অতি সমাদরপূর্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ 

শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব 

ইঙ্গলণ্তীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্সনামক সম্বাদপত্রপম্পাদকের নিকটে 
এক পর্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনার! কিঞ্চিৎকাল 

ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ণে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের 

মধো এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি । 

( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন রায়__বাবু পামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবেস 

১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া গেপ বে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন । 
উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের শ্রাত। শ্রীমৃত ডুযক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস 

ব্যাপিয়। আলাপ করেন তাহাতে এ ডাক অত্যন্তান্থরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুণ্র 

শ্লীযৃত অল" মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্ব তাহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের 

সঙ্গে তাহার সম্পর্ক হইয়াছে তথ্বারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে 
গৃহীত হইয়া”ছন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন 
ত্াষ্টে কোট অফ উেরেক্তর্ন সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ থে 

এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলম্বরূপ নিষুক্ত করিম্মাছেন ইহাতে এ বাদশাহের সৌভাগ্য 

সঞ্লেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশ 

মিথা। জঞ।ন করিব! আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইঙ্গলগুদেশে 

পরমপমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহ! এইক্ষণে গ্রমাণ হইল । 

(১৪ জান্গুয়ারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 

১৮৩) সালের বধফল। 

দূল্লাই,৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ টদবেক্কদণ সাহেবেব। বাবু রামমোহন 
রায়কে সঙ্গমাথে একদিন ভোজন করান। 

সেপ্তেম্বর, ৭' বোর্ড কম্ত্রোলের সভাপতি শ্রাধুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব 

শযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ছাৎ করান এবং 

শ্রীধূত তাহাকে অতিসমাদরপূর্বক গ্রহণ করেন । 

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ১১ ফান্কন ১২৩৮) 

*ইজলগ্ড দেশের নাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহেব 

সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাঙ্ষণের বেশ অর্থাৎ উষ্ভীষ ৪ কাব। 

পরিধান করিয়া আগত হইলেন এ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্থ্বর্ণমপ্ডি | 



সা স্জ 
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( ১৪ মার্চ ১৮৩২ । ৩ চৈত্র ১২৩৮) 

বাবু রামমোহন রায়।--হগ্ুকর! সম্বাদপত্র্রের দ্বার শ্রুত হওয়া গেল ষে শ্রহনীমৃত 

ইঙ্গলওও দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীয্ুত ডাক অফ ক্লে শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায়কে 
সঙ্গে লইয়া কুঙ্লীনেরদের সভায় সভোরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের 
ব্যাপারের বিষয়ে তীহার যে বিবেচনা তাহ! তিনি মৌথিকে জ্ঞাপন করিতে স্ব'কুত ন। 
হইয়া লিখিতে প্রস্তত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পনুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক 
মহাশয়েরদিগকে জাপন করিব। 

(২৪ মাচ্চ ১৮5২। ১৩ চৈত্র ১২৩৮ ) 

রাজ রামমোহন রায় '--ইত্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়! গেল যে 

ভারতবর্ষের রাজন্ব ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পকীয় কতক প্রশ্ন পিখিয়। 

রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তত করিতেছেন। রাজন্থের 
নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম 

সহ্ষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্বর 
সেপ্ধে্র মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি ধখন এই সকল বিষয়ের 

উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতি? 
তাবন্রিয়ম তন্মধ্যে স্থৃপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জ্রীর দ্বার মোকদ্দম। নিশ্পমকর | 

ও আদালতসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরদিগকে নিমুক্তকর! ও ইউরোপায় লাহেবেরধের 

সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকরা! ও তাবদ্বিষয়ের প্ররুত রেজিষ্টপী রাখ! ও তাবৎ 

০॥ওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবন্ডে ইঙ্গরেজা ভাষ। বাবহাৰ 

হওন প্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবন্ুচক প্রস্তাব তিনি করিম্বাতভেন। 

শিযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থ।নে শ্রযূত রামমোহন রায় মে রাজ। খাতি প্রাপ হন 

তাহাতে শাযুত ইঙ্গলঞ্চের বাদশাহের মন্ত্িগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংখধরের 

উক্কাল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলগ্াধিপকর্ক সংগৃহাভ হইগ়্াছেন অতএব ঈ/যুত 

বাদশাহের ঘুকুট ধারণ মহোত্সবসময়ে ইউরোপের নান। রাজার প্রতিনিধিরদের নিমি এ 

গে মবামন নিদিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীধূত রাঙ্্। রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়। গেশ। 

অতএব উল্ত রাঞ্জাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবন্ধের মঙ্গল সগ্তাবন। যে পূর্বে 

মামর। লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার স্থচলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাপয়েরদের ইহাতে 

স্পষ্ট বোধ হইবে । এবং রামমোহন রায়ের ধর্মাবলন্বনবিষয়ে ধ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের 

সম্মতির অনৈকা থাকে তথাপি রায়দী ঘে এতদ্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধো শে 

এবং ভ্তারতবর্দের হিতার্খ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারে বিপ্রতিপন্ঠি 

নাই | *" 



৩5৪ »া৩খাদে পত্রে সেকাবেলেক ক্ষখা 

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯) 

১৮৩২, জুন ।-- ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কীয় হৌন অফ্ষ কমন্দের প্রতি প্রীযুত রাম- 
মোহন রায় যে প্রশ্বোত্তর লিখিগ্ল়াছেন তাহ! কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশ হওয়াতে 

এতট্েশীয় "নেক সন্ধাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাহার উক্তিবিষয়ক 'অনেক বাদান্পবাদ 
হয় । 

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২২ মাঘ ১২৩৯) 

বাজ রামমোহন রায়।--ভারতবর্ষায় লোককর্তৃক খ্রী্ীয়ান লোকের মোকদ্দমার 

বিচারকরা এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টন অফ পীসের কর্ম করা এবং গ্রান্দঙ্থুরীতে নিষুন্- 
হগনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে যে বাবস্থা নির্দাধ্য হয় তদ্ধিষয়ক 
রাজ! রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারে রিফামরপত্তে [ ২৭ জানুয়ারি ] প্রকাশিত 

হয়। এ পত্রের উপকারকতা। এই যে রাজ! রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারত- 
বর্ষের কি পর্যন্ত মঙ্গল। এপত্্র অতি বাহুল্য প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না । এবং এ ব্যাবস্থ। 

নির্দার্ধ্য হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ 
আন্হাকতা নাই। 

[বিলীতে অবস্থানকালে রাঞজ। রামমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্তিত ইত্ডিয়ান জুরী য়্যাষ্টের বিরুদ্ধে 

এপোলন করিয়াছিলেন। এ-সন্বন্ধে বিত্ত বিবরণ “মডার্ণ রিঠিউ? পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১) প্রকাশিত 
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গ্বঙ্থে পাওয়। যাইবে। 

( ২২ জান্তয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাথ ১২৭০ ) 

রান রামমোহন রায় ।_-বোম্বাই দর্পণপম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনখতি শত 
হইয়াছেন ঘে সংপ্রত্যাগ ত ইঞ্গলগুহইন্ডে এক লিপির দ্বার। বোধ হইতেছে বে রামমোহন 

রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর্ জেনরলের ব্যবন্বাকারি কৌন্দেলের কাধ্যাথ নিষুকু হওনের 

সম্ভাবন। আছে । পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ খাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে এ কৌন্দেলে 
কার্ষা নির্ববাহা্থ পাচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধো চারি জন কোম্পানি বাহাছুবেব চাকর 

তত্তিন্ন সাধারণ এক জন। 

( ৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৭ কাঠ্তিক ১২৩৯) 

শ্রযুত রামমোহন রায় ।--আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততা পূর্ববক 

লিখিয়াছেন যে গ্রীযূত রামমোহন রায় ইঙ্গলপ্তীম্ন এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরপাথ উদ 

হইয়াছেন । কলিকাতায় রায়জীর এক শ্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশাস্বের কোন 

বিধি উঞ্লজ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অভিসাবধান হুইয়া আছেন অতএব আমরা 



সমাজে ৩৪৫ 

বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহথ। তিনি ঈদৃশাবন্থ। অথাৎ স্ত্রী থাকিতে 
যি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমর! বোধ করি যে 
তাহার দৃঢ়তর বিপক্ষের! রাগপূর্বক তাহার প্রতি যত গানি তিরঞ্কারাদি করিয়াছেন সে 

সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন। 

( ১* নবেম্বর :৮৩২। ২৬ কাণ্তিক ১২৩৯ ) 

শ্রধুত রামমোহন রায় ।--ইঙগলগুদেশীয় সম্বাদপত্রের ঘার। অবগত হওয়। গেল যে 

ইঙ্গলপ্তীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উিত হইয়াছিল তা। মিথা। 

জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন । 

(৯ মাচ্চ ১৮৩৩ । ২৭ ফাস্তুন ১২৩৭) 

রাজ। রামমোহন বায় ।--ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেমাগত স্গাপপত্রের দ্বারা অবগত 

হওয়া গেল যে উক্ত রাজ। এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়।ছেন পবে ইউরে।পের অন্ান্ঠ 
দেশ পরিভ্রমণ করিবেন । 

( ১৬ মার্চ ১৮৩৩ । ৪ চৈত্র ১২৩৯) 

রাজ! রামমোহন রায়ের নৃতন গ্রন্থ ।--রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে 
বেদের প্রধান পুণ্তকাদির এক তর্জম! পুনর্ববার মুদ্রাক্ষিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 

রাজ! রামমোহন রায় ।--রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্বার্তাবিষয়ক তাহার স্বদেশী 

লোকেরদের শুশ্ষা৷ বোধে লগ্ুননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্ধুত 

কো।লক্রক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা ন্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রশ্তাৰ 

করিলেন তাহ! আমরা অত্যাহলাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি । লগুননগরস্থ গারতবর্যায় 

বিদ্যাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা ধাহার! বিজ্বর এবং ধাহার। ভারতবর্ষে বন্কাল বাস করিয়। 

এতদ্দেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংক্কারাপন্ন হইয়াছেন তাহারা সকলই এ সোসৈটির অন্তঃপাতী। 
শ্রীধূত রাজ! রামমোহন রায় উক্ত সোনৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক 

সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন বে শ্রীধৃত কোলক্রক সাহেবের 

স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জান আছে তাহ! এইক্ষণে 

'অবস্ত প্রন্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে এঁ পরম মান এ্ধুত সাহেব 

তাবল্পোককর্তক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্ত কোন ব্যক্তিকে জান৷ যায় নাই। রাজ! আরো! 
কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়ের1! কখন 

০.2 



৩৪৬ সওত্বাদ পত্রে সেক্াবেব্র কথা 

সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপর হইতে পারেন না কিন্ত হিন্দুদের উত্তরাধিকারিত্ 

নির্ণায়ক সর্বাপেক্ষা যে ছুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা তাহা শ্রীধুত সাহেব অনুবাদ 

করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের এ জ্ঞান মিথা। এবং ভারতবর্ষীয় লোক যেমন 

সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কারাপনন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজা 
শ্রযূত্ত কোলক্রক সাহেবের অস্থাস্থোর বিষয়ে অনেক বিশ্লাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন 

দে আমি ইগলগু দেশে পহুছিয়া দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অস্থস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরস। 

ছিল যে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্ত তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্ববাপেক্ষা অন্বাস্থ্য বৃদ্দি 

হইতেছে। পরে শ্রীযুত রাজ কহিলেন যে ষদ্যপিও কোলক্রক সাহেব অজরামর নহেন 

এবং তিনি যে চিরকাল বাঁচিবেন এমন ভরস। নাই তথাপি তিনি অবর্তমান হইলেও তাহার 

গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাহার কীহ্ি ও সনম শত২ বধ বিরাজমান থাকিবে । তথাপি 

ভরস! হয় যে এই যাত্র। তিনি রঙ্গা পাইবেন এবং পূর্ষে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন 
পুনর্বার তদ্রুপ উপকার ধরিবেন। 

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ প্রিযুত হেনরি 

তামস কোলক্রক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার 

নিয়ত আত্যস্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন। 

অনন্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাস্চক কহিলেন যে উক্ত 
শ্রীযুত সাহেবের বিষয়ে রবাজ। রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি 

আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন বাক্তিকে আমি 
জাত নহি। 

পবে সকলেই এ প্রস্তাবে সুসম্মত হইলেন । 

ধীভানা রামমোহনের সমগ্র বন্তৃভাঁটি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 4510/16 .7016171, $[8- 

ঠ10141 1877, 224 পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 

সতীধন্-নিবারণে বিলাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা 

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কান্তিক ১২৩৯) 

সতীবিষয়ক।--১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্্দ অশাস্থ ও ফৌজদারী আদালতে 

দগ্ডাহ” বলিয়া শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবরুনর্ জেনরল যে আইন নির্দারিত করেন 

তদ্ধিরুদ্ধে সবে বাঙ্গাল! বেহার ও উড়িষার হিন্দু লোকের! শ্রীশ্ীযূত বাদশাহের নিকট যে 

আপীল কবেন তাহা শনিবারে শ্ীত্রীযুতের প্রবি কৌন্দেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তদ্দেশীয় 
গবর্ণমেন্ট হিন্দু্দিগের সতীধন্ম নিবারণ করিতে ক্ষমভাবান্ হন রি না এই গুরুতর ও 
বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিত্তিত হইল। 



সমাজ ৩৪৭ 

. আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিণ্টন মেং ড্িক্কওয়াটর ও মেং 

মাক্ডোগলসাহেবের। বিতগ্ডাকারী হইয়। প্রথমে লপিন্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি 

যথাশান্ত্র ধশ্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশাস্ত্রে লিখিত আছে:'" | 

আগামি শনিবারে ইঠ্টইপ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সশিসিটর জেনরূল সর চাল'স 
উইন্দেরল সর এডওয়ার্ড সগডন ও নরজেণ্ট ম্পেঞ্চিপ্রভৃতি দ্বার। শুনানী হইবেক। 

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবধ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় এ কালীন উপস্থিত 

ছিলেন। ২৫ জুন। 

২ জুলাই । 

কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে প্রঞ্নযুতের হিন্দু গ্রজারদিগের 'মাপীল 

শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অথাৎ উক্ত কৌন্দেলের সভাপতি শ্রযু্ 

লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্স বোর্ড অফ কাঞ্জ্রোলের সভাপতি ফাই লর্ড আফ দি 

এডমাএরেরুটি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইন ওএলেস্পি সর এল সেডওএল সর 

এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। অনারবিল উলিয়ম বেখরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলেব ক্লার্ক 
হইলেন এবং শ্রুযুত রাজ! রামমোহন রায় পূর্বের গ্যায় লার্ডদিগের নিকট বদসিলেন'*"। 

৯ জুলাই । 

সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্যস্থ হিন্দপ্রজাদিগের আপীল শুনিখার কারণ 

শনিবারে এগা'র ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌদ্সেপ চেস্বরে শ্রীতীমৃত বাদশাহের (প্রিখি 

কৌন্সেলের টবঠক হইল...। রাজ। রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন ।'**চন্দ্রিক(। 

( ১২ জাহুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাপ ১২৩৯) 

১৮৩২--জুলাই, ১১।- প্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হচ্জুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে 

সভীধশ্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয়। 

( ১৭ নবেদ্ধর ১৮৩২ | ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

দাহ নিবারণে হ্্ধক্চক সভা ।-গত শনিবার [১০ নবের ] সদ্ধ্যাকালে ব্রাঙ্গা 

সমাঞ্জের সাধারণ গৃহে স্ত্রীাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরন কমিটি 

করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রযুত বাবু খারকানাথ ঠাকুর এ সভোপবিষ্ট 

ঈউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক 

দ্বণা স্্রীহত্যারূপ দুষ্ষশ্্ নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের থে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি 

টঙ্গলগ্ড হইতে আসিয়া কণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামান্র আহলাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ 



৩৪৮ সলঙব্াদ পত্রে সেক বেল কথা 

ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রিশ্রিযূত ইঙ্গলগাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্তবাদ দেওনের বিষয়ে 

আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরম্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাধিত হইয়া অত্যাৰশ্ক রূপে 

সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব. ডিরেকটর্পকে ধন্তবাদ দেওনের গ্রস্তাবেও 

সভযগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ 
পরম দয়ালু ্ রী্ীযুত লার্ড উলিএম বেনীঙ্ক গববৃনর্ বাহাদুর অতএব ত্বাহাকে এক ধন্যবাদ 
দেওয়। আমারদের উচিত কি ন! ইহাতে সভ্যগণের! সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাহার ধন্যবাদ 
দেওয়া অতিকর্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযুত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বার! এ 
ধন্যব।দ পন বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনারা কি 

অশ্রমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা! আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণের। এই 

অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্য। নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত 
পরিঅম ও নির্দয় স্্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও 
এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্থিষযয়ে তাহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া] অত্যাবশ্াক... 1-- 

জ্ঞানান্বেষণ। 

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 

ধর্মমভার দলে ভঙ্গদশ1।-_শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্মসভার দল ভঙ্গদশ। 

প্রা হইতেছে কেননা ঈীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ্জ যিনি সহম্রণ সংস্থাপনার্থ অশেষ 

যত্র করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথ শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্ত এইক্ষণে 
শুনিতেছি আছুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীমুত বাবু গোবিন্দচন্ত্ 
রায়ের সহিত পূর্বোক্ত খিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে 

অতিদ্রণিত কহেন ইহ1 অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণা খ্রীযুত রাজা 
রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্ীদাহির। তাহাকে সতী ছ্েষী কহিয়া থাকেন তাহার ভ্রাত। শ্রুযুত 

দেওয়ান রামতঙ্গু রায় বরযাত্র হইয়া এ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন এ সকল সতীদ্বেষী 
ও বহ্মসগার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া মিত্র বাবু সতীদ্বেষিদলস্থ বরেতে 

কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হ্রচন্দ্র লাহিড়ি বঙ্গনভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত 

হইয়া চক্দ্রিকাকার এ বাবুর নামাঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে 

ভরস! দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত 
পত্র চঞ্জিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দন্দ্র ঝায়ের সহিত মিত্র বাবুর 

কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইঞা ঢাক ঢোল বাজাইয়৷ হইয়াছে এবং মিত্র বাবু রাগ 
করিলে সম্পাদকতব পদ্দেরও পেঁচ পাচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের 
(বষষ বলিয়! তুচ্ছ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পবে মিত্র বাবু 
কদাপি চুপ করিয়| থাকিবেন না ।- জানাগেষণ। 



সমাজ ৩৪৯ 

(২৯ ভিসেম্বর ১৮৩২। ১৬ পৌষ ১২৩৯) 

শ্রীযৃত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযূত বাবু মথুরানাথ মন্িকের ভাগিনেয়ের 
সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এ বিবাহে তাহার বাটাতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ক্ীযূত 
রামতন্থ রায় ও বাঁবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুঠ নাথ রায় এবং মথুর বাবুর 
কনিষ্ঠ ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাহারা সভাস্থ হইয়। কম্ম সমাপনানন্থর 
ধথ। কর্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন ।-..চন্দ্রিকা । 

ভগবতীচরণ মিত্র--বাগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র । 

কেহ কেহ বলেন, রামতনু রায় রামমোহনের ?বমাত্রেয় ভ্রীত। এবং সচরাচর 'রামলোচন রার' নামে 

পরিচিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে লেখ বর্ধমীনের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ভ্রাত। রূপে 

রামলোচন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি। 

ব্ধমান-রাঁজর সহিত মোকদ্দমায় রামমোহনের জয়লাভ 

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯) 

রাজা রামমোহন রায়ের নামে বর্ধমানের মহারাজের মোকদ্দম]।--রাজ। রামমোহন 

রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অন্থবাদ দর্পণের 

এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহ! পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পাবে 1 

সদর দেওয়ানী আদালত । 

কলিকাতার প্রবিন্দ্াল আপীল আদালত । 

শ্ীধৃত রাটরি সাভেবেব সমক্ষে। 

১৮৩১ সাল ১* নবেম্বর | 

মহারাজ তেজশ্ন্্র আপেলাণ্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় এ গোবিন্দ প্রসাদ রায় 

রিষ্পপ্ডেট আসামী । 

দাওয়া । মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়া কিন্তিবন্দি খত সুদসমেত ১৫০০২ টাকা। 

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আনামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাগয়ার বিষয়ে 

১৮২৩ সালের ১* জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্ন্তল আপীল 'আদাপতে নালিশ করেন । 

ন।লিশের কারণ এই | 

আনামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকাস্থ রায় করিয়াদীর স্থানে এক 

জমীদারীর ইজারা! লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জম! বাকি পড়াতে "ছার 

৭৫০১ টাঁক| দেন হইল এ টাকা বাঙ্গালা ১১০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিন্তিবন্দি করিয়া দিতে 

মস্বীকার করিম] এক কিন্তিবন্দি খত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিল। বর্ধমানের গঞ্জ ও 



৩৫০ সহন্যাদ পাত্রে লসেক্কাতেলন্য হা 

ও রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগপির শ্রীধুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকান্ত রাম 

& টাক। ন| দিয়। বাঙ্গাল! ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে এ দেনা আসল ও 

স্থদসমেত ১৫০০২ টাক। হইয়াছে । আসামীর! মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 

কিন্তু '& টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত করিয়াদী তাহারদের 
নামে নালিশ করেন। 

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিন্তিবন্দিব 
তে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৬পিতাঠাকুর রামকান্ত রায় সম্প্ন 

বণ্তি ছিলেন যদ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়া থকিত তবে আমার 

স্থানে ন। করিয়া তিনি বন্তমানেই তীহ।র স্থানে এ দাওয়া করিতেন । আমার ৬পিতাঠা *রের 

উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধম্মবিসয়ক 

বিবেচনা প্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্হইতে নিলিপ্ত হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতে ৭ 

তাহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পুথক্ অতএব আমাকে উত্তবাধিকারী বলিয়া 
ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির 

খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহ! দেওনের করার ছিল এঁ তারিখের পব 

সাত বংসরপধ্যস্ত আমার পিতা বর্তমান থাকেন তাহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কি- 

নিমিত্তে 'এ পধান্ত তাহার স্থানে দাওয়! করেন নাই "মতএব এই দাওয়া কখন প্রকৃত নহে 
ঘদ্যপি যথাথের ন্যায় স্বীকার কৰ। যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত 

বংসরপর্যান্ত এঁ টাকার দাওয়। করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে । 

এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পবে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ 

সালের ৩ আইনের ৪ ধারাঁব বিধির বিপরীত । এই সুস্পষ্ট ক্ররটির বিষয়ে ফরিয়াদী থে 

ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ হইতে পারে না। তাহার প্রথম ওজোর 

এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুস্ত এত কালপর্ধান্ত তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন । দ্বিতীয় ওজোর এই 
যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তীহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তুতীয়তঃ আসামী 

স্বয়ংকে জিলার মধো দেখা! পাওয়া! যায় নাই । হযে টমত্রতাগ্রযুক ফরিয়াদী কহিতেছেন থে 

তিনি আপনার দাওয়াব টাকা চ'হেন নাই তদ্ধিষয়ে উত্তব দেওনের আবশ্তাকই নাই | 

দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা 

১২১৮ সালে লোকাস্তরগত হন তাহাও তের বং্মর হইল ঘদাপিও তিনি ফরিয়াদীর 

নিকটে উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্তাধ্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি 

ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকান। 
পান নাই ইহার বিচারকরপেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতৃক আসামী কখন 
কোম্পানি বাহাছুরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাল রামগড় ও 

ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় বসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস 
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করিতেছেন হুগলিতেও তাহার বাটা মাছে এবং বর্ধমানের কালেকুটরী এলাকার মধোও 
তাহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্ত ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাহার ভারি জমার 
অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাহার এই সকগ বিষয় 
সম্পত্তি স্জ্ঞাত হুইয়াও ফরিয়াদী একবারে। কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। 
এমত অন্ত।য় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ ছুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র 
অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে ন।। এই অন্গভব আরে! ইহাতে স্পষ্ট কোধ হইতেছে যে আসামীর 
তাগিনেয় [দৌহিত্র ?] গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্ত্ের বাটার 
দেওয়ান ছিলেন এবং যুৰ মহারাজের পরলোকগমনোত্তর রাণীর্দের স্বত্ব স্থিররাখনাথ 

আদালতে তিনি এ রাণীরদধের উকীল হইয়া ফরিয়!দীব বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আলসামীএ 

সঙ্গে এ উকীলের ঘনিষ্ট সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে এ উকীল আসামীর 

পরামর্শ সংপূর্ণবূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব করিয়। থাকেন এই প্রযুক্ত আসামী 

একেবারে তীহার ক্রোধপাত্র হইলেন মতএব ফরিয়ার্দী আসামীর প্রি জাতক্রোধ হইয়াই 

আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী ওরসা করেন থে 
তাার স্ধম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাহার এমত অসংখাক ধন 

আছে যে এ ক্রোধান্ুরূণ ইষ্সিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যর্দি একেবারে বিন& করিতে 

পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার জ্রক্ষেপও হইতে পারে না। 

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুধা্দ সকল যে সেপ্রকাবে স্থির রাখিয়। 
অধিক কথার মধ্যে এই শিখিলেন বে আদামীর পিতা তাহার অতিসন্বান্ধ মোস্তাজেব 

মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়ত। ছিল, যখন২ তাহার 

স্থানে কিস্তিবন্দির টাকা কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এহক্ষণে আমার 

দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাহার মরণোত্তর এ টাকার দাওয়া তাহার উত্তরাধিকারী 

জগমোহন রায়ের নিকটে কর! যায় এবং তাহার মরণোত্তর তাহার পুত্র গোবিন্দ প্রস।দ রায়ের 

স্থানে করা গেল কিন্ধ তাহারা উভয়েই নানা ওঞ্জোর ও টালমাটাল করিয়া টাকা দিলেন 

ন| ফরিয়াদী আপামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্বত হইয়া এইক্ষণে 

ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্ধ 

১৮০৫ সালের ২ আইনে প!ওনবিষয়ের দাওয়াঁকরণার্থ বাইট বৎসরপর্ধান্ত মিয়াদ শির্দিষ্ 

আছে অতএব এ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে । 

জওয়াবলজ্জওয়াব। আসামী আপন জওম়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই 

জওয়াবলজ ৭য়াবে পুনর্বার লিখিতেছেন অধিকন্থ এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি 

পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবং 

থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া! কেবল 

স্বীয় উদ্যোগেই টাকা উপার্জন করেন এবং যদি পিতার মরণোহর পিতার সম্পত্তির 



৩৫২ চনওল্রাদ পত্রে সেক্ানেনব্র ক্ষথা 

কিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্ত না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহারাহ্সারে কোন প্রকারেই 

এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে। 

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইয়ালামনাম! তাহার নামে 

বাহির হয় তথাপি তিনি শ্বয়ং বা উকীলের দ্বার! হাজির হন নাই। 
প্রবিন্শ্তল আদালতের জজ শ্রীযুত ত্রান সাহেব অতিমনোযোগপূর্বক তাবৎ 

াগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিপেন যে খত সহীকরণের পর রামকাত্ত রায় ছয় 
বংসরপর্ধান্ত জীবদ্দশায় থাকিতে ফরিয়াদী তাহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন 
এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর 

ফরিয়াদী যে দাওয়। করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়।ছেন 
তাহ।রদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন 

রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাহার উপর কখন কোন দাওয়া 

হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব শ্দ দেওয়া কখন হইতে পারে 

ন|। ছুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষা দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধো এ টাকার 
দওয়া হইয়ছিল বটে কিন্ত ১২১৬ অবধি ষে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দম। প্রথম উপস্থিত 

হয় তৎপর্ধান্ত চৌদ্দ বৎসর গত হ্য়। আইনমন্থসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন 
মোকদ্দম। গ্রাহা হইতে পারে ন। এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দম! খরচাসমেত ডিসমিস হইল । 

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন । 

এ আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্িবরণ অতিশ্থক্ষরূপ বিবেচনাপূর্রবক এই হুকুম 

করিলেন। অদ্যকার তারিখের ক্ষবকারীতে নং ৩০৪ মোকদমায় প্রবিন্স্তল আদালতের 

ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিগাছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্দমার উপরেও 

থাটে অতএব এ২ হেতুতে প্রবিন্স্থল আদালতের ডিক্রী মণ্তুর হইল এবং উভয় 

আদালতের খরচাসমেত আপেলাণ্টের মোকর্দম। ডিসমিস হইল । 

বিষয়-সম্পন্তি লইয়া! রামমোহন রায়কে শনেকগুলি মোঁকদম1-মামলায় জড়াইয়। পড়িতে হইয়াছিল । 

এ-সম্বদ্ধে ধীহারা জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 'কালকাট। রিভিউ? পত্রে (১৯৩১ আগষ্ট, পৃ. ১৫৬-৭৯) 
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প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্ষেয রামমোহন 
( ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮) 

প্রীযূত লার্ড উইলিয়ম বেন্টাঙ্ক ও দিলীর বাদশাহ ।-_-যুত বড় সাহেব ভউধুত দ্বিতায় 
আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়! দিপ্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে 

ইহার নান! কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্ত তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্ত 



০৮০ 

সমাজ ৩৫৩ 

এ মকল কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাহা অতি মবিশ্বসনীয় তাহা এই যে শ্রীযুত বাবু 
রামমোহন রাম এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেন্টের এক ডিক্রীর 
আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্ধান্ত বোধ তাহাতে 
ৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজ- 
পরিজনেরদের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেন্ট এ জায়গীরের সরবরাহ 
কন্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্টেরদিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়। 
দিলেন। এইক্ষণে এঁ ভূমিতে অধিক টাক1 উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিম গবণমেণ্ট স্বহস্তে 

রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযৃত বাদশাহ ইজ্লগ্ড দেশের রাজ- 
মন্ত্রিরদের অভিযোগ করিয়াছেন । 

(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ 'জাষ্ঠ ১২৪০ ) 

দিল্লীর বাদশাহের দরবার । রাজা রামমোহন রায়।--কিঞ্িৎকাল হইল শ্রীযুত 
বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং এ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খার 

পরম্পর অত্যন্ত ঘেষ পৈশ্ুষ্ত আছে সংগ্রতি এক দিবস তাহার। বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর 

অনেক কটুকাটুব্য করিলেন। এঁবিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক 
বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্তু রাজ রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল ন্বরূপ ইঙ্গলগ্ 

দেশ গমন সময়ে ৭০০০০ টাক! প্রাপ্ত হন এই কথ! এ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব 

কেবল এতদর্থই আমর! এ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। এ উভয় ভদ্র বাক্তির দ্বারা থে 

কথা প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে । রাজ! সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছুণ্যরূপেই 

এ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্ত এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি 

কেবল আপনার কার্ধয দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অন্যস্ত রাগজালিত 

হইয়! মন্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অকিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম 

আমার প্রতি হয় পম্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল 

কাঁলিকার এক ব্যক্তি আধুনিক্ষ তূমি নবাব নওয়ায়িস খাঁর এক জন চাকর ছিলা পরে 

এ মুনীবকে অপদস্থ করিয়! তাহার কর পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ 

তুমি ৭*,০০* টীকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে 

কি ফলোদয় হইয়াছে। 

(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 

শ্রধুত রাজ! রামমোহন রায় ।--গত সপ্তাহের দ্পণে রান্গা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 

আমরা যাহ1 লিখিয়াছিলাম তদ্বিযয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক 

মহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইপ্রা্ছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে 

খ...৮৪8€ 



৩৫৪ গব্বাদে পত্রে সেক্ষাল্লেত কথা 

কেবল শ্রীধুত গ্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা! রামমোহন রায়ের প্রতি 

আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাদো 

রাজা পদ না লেখ। কেবল অনবধানতা প্রযুক্তই হইয়াছে । আমরা তাহাকে রাজা বলিয়া 

যে লিথিয়৷ থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি 
প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তছুপাধিক নামে গৃহীত 

হন। 
রাজ! রামমোহন রায় উকীলম্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০১০০০ টাকা 

প্রাঞ্ধ হইয়াছেন এই সন্বারদ আমরা আগর! আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম । যদ্যপি 

চন্ত্রিকাসম্পাদক মহাশয় এ প্রকরণ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত নে 
দিল্লীর দরবারের খোজ! এ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি 

রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাক! দিয়াছ। যদ্যপি এ টাকা রাজাজী লইয়াও 

থাকেন তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল 
তছৃপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে রাজাজীকরৃণক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই 
আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাহার ইহাও ম্মর্তবা 

যে এর উক্তিও খোজার। অন্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলগুদেশগত হইয়া উক্ত 

বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন । 

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০) 

রাজ। রামমোহন রায়।-_ইজলগড দেশে রাজ। রামমাহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং 
প্িল্লীর রাজবাটার ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে 

তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশব। হইবে । তাহাতে বোধ হইল যে দিল্লীর 

দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র 

যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিক্তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঠারাই 
মোঙ্জলের সামত্রাঙ্গে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্ধ্য চালাইতেছেন কথিত 

আছে যে ত্ীহারা আপনারদের নিজ বায়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন 
অথচ সিংহাসনের প্ররকুতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ এ বংশের সর্বাপেক্ষা মান্য অথচ 

স্থুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত 

ং্যক টাকার অদ্ধেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাছুর তাহার প্রতি 

নিযুক্ত করিয়। দ্িয়াছেন। এ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্তমান বাদশাহের 

পৌন্রেরদের মধ্যে কেহ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রার্ধ হন না এবং বাদশাহের 

ভাতৃপুত্র এবং মাতৃঘস্্রীয় ও পিতৃঘত্রীয় ও অন্তান্ত বহিরঙ্গ কুটুদ্বের তৈমুর বংশ্ত হইগ্নাও এক 

জন মস'ল্চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহর বাবুর্টিখানা হইতে কিঞিৎ২ 



সমাজ ৩৫৫ 

পোলাও পাইয়। কোনক্বপে কাঁলযাঁপন করিতেছেন। আরো! কথিত আছে যেরাজা রামমোহন 
রায়কে ইঙ্গলও দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ ছুবিধি ব্যক্কিরদের উপরেও দাওয়া 
হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের 
মাসে অন্যান ২০৭০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলগ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই 
এ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তঙ্গিয়ম প্রতিপালন করা যায়। এ সন্ধিপত্রে 
লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা প্রযুত বাদশাহেরই থাকিবে। 
তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইঙ্গলগড দেশে থাকনের ভাৎপর্ধা 
এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তন হইয়। এ উত্তরাধিকারী 
তাহার জো্টপুত্র না হইয়! তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়। অত্যন্ত আপ্যাফিত হইলাম যে 
হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজ! রামমোহন 
রায় বাদশাহের সিংহামনের উত্তরাধিকারিত্ের পরিবর্ভক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই 
প্রবর্তন নহেন তহিষয় তাহার স্বপ্রেও চিস্তিত হয় নাই। 

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৮০ ) 

শ্রীুত দিল্লীর বাদশাহকত্ক উপাধি প্রদ্দান।--কএক সপ্তাহ হইল সন্থাদপত্র 
পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অন্মতিব্যতিরেকে শ্রিযুত 
দিশ্লীস্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিপ্সিদ্ধিরক্ত হুইথ্নাছেন। এইক্ষণে মফ্ংসল 
আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিকিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল ।.. 

অপর এ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্দার। বোধ হয় যে শ্রীমূত 
রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর ধাদখাহের অনেক নিগর 
আছে। তত্বিষয় এ পত্রে লেখে যেএঁ রাজার প্রতিনিধিশ্বরূপ এক্ষণে লগুন নগরে 
বর্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল 
তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন থে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ| প্রকাশ হইলেই তাহাতে 
আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্বে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে. 
ব্রিটিস গবণমেণ্টকতৃ্ক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বানু রামমোহন 

রায়ের দ্বার! তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন। 

(১৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪৭ ) 

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ ।--মফ:সল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়। গেল যে দিল্লীর 

শ্রযূত রেসিডেপ্টসাহেব প্ীপ্রীঘূত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিলীর প্রীধৃত 
বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্ববক কহিলেন যে ব্রিটিদ গবর্ণমেন্ট আপনকার বৃত্তি বার্ধিক 
৩ লক্ষ টাকাপধ্যস্ত বর্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে এ সম্থাদস্চচক যে পত্র প্রাপ্ধ 
হইয়াছিলেন তাহা অন্গবাদ করিয়া বাদশাহকে জাপন করিলেন। 



৩৫৬ সওব্বাদ পাত্রে সেক্ালেলেব্ কথা 

অতএব শ্রাযুত বাদশাহের উকীলম্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে 

গমন করিয়াছেন তাহার যাত্র। নিক্ষল কহা যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের 

উপকার দর্শিয়াছে। 

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১৯ পৌষ ১২৪০ ) 

রাজা রামমোহন রায়।-_-২ আগন্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে 

লেখে যে দিল্লীর শ্রীমূুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ 
লক্ষ টাক। দিতেছেন তর্দতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ঢ্ডরেক্তর্স” 
স।হেবের। দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজ! রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে 

যে তাহার বিলাতে গমনের খরচ। কোম্পানি দেন। 

( ৫ মার্চ ১৮৩৪ । ২৩ ফাল্গুন ১২৪০ ) 

দিলী।--অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন 
দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লেক একেবারে হতাশ হইলেন 
বিশেষতঃ শ্রীযুত যুবরাজ মিঞ্জা সিলিং ও তাহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইহার 
উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা 

গেল। কিন্তু তত্বিষয়ে কিঞিন্াত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিস গবর্ণমেণট উক্ত সংখ্যক 

টাক। দিতে অঙ্জীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙগ)কৃত হইয়াছিলেন 

এইক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহৃব করিবেন না । 

(২৫ জুন ১৮৩৪ । ১২ আষাঢ় ১২৪১) 

দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি ।_-***আমরা কোন ইউরোপীয় সন্কাদপত্রের দ্বার অবগত 

হইলাম যে রাজ! রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপর্য্স্ত বর্তন বর্ধন 

করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে এ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত 

কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহ! কদাচ লইবেন না। 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 

দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের মুশাহের! বৃদ্ধি ।--উক্ভ শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া 
৬প্রার্ধ রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ে গমন করিয়াছিলেন তিনি এ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ 
অর্থাৎ বাধিক ৩ লক্ষ টাকাপর্ধ্স্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 

অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহের! বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে 
উত্তরকালে এ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইঙঈগলপ্তীয় বাদশাহের প্রতি আর কোন 
দাওয়া না করেন। ইঙ্গলণ্তীয় রাজকম্মকারকেরা ৪ বৎসর অবধি উক্ত প্রকার মৃশাহেরা বৃদ্ধি 

স্থির করিয়াছেন কিন্ত অবগত হওয়া গেল যে কেবল বর্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার 
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দান আরম্ভ হইবে। দিলীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন যে রাজবংশ্যের নিমিত্ত যত ট।কা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ 
আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে । এইক্ষণে রামমোহন 
রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে 
কৃতকাধ্যও হইবেন । 

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যোষ্ঠ ১২৪৩) 

রাধাপ্রসাদ রায় ।--রাজ। রামমোহন রায়ের পোষ্যপুজ্র যে কোম্পানি বাহাছুরের 

কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে এ বাবুর এশ্বর্্য বুদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইখ্ডিয়া 

সম্পাদক মহাশয় কহেন পোত্যপুভ্রের এই্বর্ধ্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে টনরাশ 

এই ছুই বিষয় বিবেচনা করিতে অতাস্ত অনদৃশ জ্ঞান হয় দিজীর শ্রীযুত বাদশাহ অলজ্ঘা 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাহার পেনসিয়নেতে যাহা বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় 
পুত্র পৌন্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও 

তদর্থে অনেক দিবস পর্ধ্স্ত দিল্লীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্ত পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে 

তাহাতে বোধ হয় তাহার আশ। সফল হইবেক.না এ বাদশাহ বাবস্থার বাহিরেই আছেন 

এবং বোধ হয় এইক্ষণে সন্্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন বাজ। রামমোহন রায়ের 
পরিবারের! কেবল বাদশাহের সগ্মের প্রতি নির্ভর করিম্ধাই টাক। প্রার্চির প্রত্যাশা করেন 

কিন্ত বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজ। রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। 

্রীযুত রাধা প্রসাদ রায় প্রতি যাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্ত এপর্যান্ত 

তাহার প্রাথন! সিদ্ধির কোন চিহই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি 

মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারের একেবারেই নিরকাজ্ হইবেন 1--জ্ঞানাঘেষণ।। 

এ সম্বন্ধে ১৯৩* সালের জানুয্লারি মাসের “মডার্ণ রিভিউ” পঞ্রে প্রকাশিত আমার “10271]7: 1100 
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রামমোহনের মৃত্যু 

( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২ ফান্তন ১২৪০ ) 

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু ।-আমর। অত্যন্ত খেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে 

গত শনিবারে রাজ| রামমোহন রায়ের মৃতুসম্থাদ কলিকাতায় পহুছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি 
গীড়িত হইয়া ইঙ্গলও দেশের বৃশ্চগনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে 

অভিবিজ চিকিৎসক সাহেবেরা চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্তেত্বর 

ত।রিখে তাহার লোকাস্তর হয়। 



০৫০ স্তত্াদ পত্রে সেকানেব্র কথা 

( ১ মার্চ ১৮৩৪1 ১৯ ফাস্ভন ১২৪০ ) 

রাজ রামমোহন রায়ের মৃ্ভ্যু সম্বাদ। 

কুমারিকা খগুমধ্যে বিদ্যাসিম্ধু ছিল। 
কালরূপ ভাস্করের করে সুখাইল ॥ 

বেদান্ত শাস্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার। 

স্তবূ হইয়া শব শাস্্র করে হাহাকার ॥ 

অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত। 

দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত ॥ 

বেদ উপনিষদের ঘুচিল স্থচন]। 

মন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্ত শাস্ত্র নান] ॥ 

ইঙ্গলপ্তীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি। 
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি | 
্রক্ম উপাসকগণ আচার্ধযবিহীন। 

হায় হিন্মুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন ॥ 
পাগ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্বশান্ত্রে অতি । 

রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি ॥ 

যা হতে প্রকাশ দেশে নান! বেদ বিধি। 

হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি ॥ 

বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্গলণ্ীয় দেশে । 

কবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে ॥ 

মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রান্কিত। 
তত্ব প্রকাশ করি হইয়া খেদিত ॥ 

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০) 

রাজা রামমোহন রায়ের ষ্রেপণ্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাহার 

পোষাপুত্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইঙ্গলপ্তীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন। 

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চেত্র ১২৪*) 

বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ।--কএক দিবস হইল চক্জ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন স্থৃত 
পামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধূত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্্াছসারে তাহার 
আন্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলাম্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়ের! তাহ! অমুলক 
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বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় এ সকন ইঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়ের যাহার 
নিকট শুনিঘাছেন সে ব্যক্তি মিখা। কথা বপিয়াছে চক্ত্রিকাদম্পাদকের অভিপ্রায় যাছাই 
থাকুক কিন্তু তাহার লিখিত বিষয় অমূঙ্গক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়। এ 
বিষয়ে প্রকাশ করিলাম,'** ।--জঞানান্বেষণ। 

( ১২ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১ বৈশাখ ১২৪১) 

রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবিষয়ক।-_রাধাপ্রলাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়। পর্ণ নর দাই 
করিয়। ব্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাকর্তব হবিষ্যান্ন ভোঙজন উত্তরীয় বসন 
ধারণ কুশাসংন শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে ভ্রমণ হিন্দুর ন্তায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা 
সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান হারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রদন্নকুম।র ঠাকুর ও শ্রীযূত 
বাবু ষখুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্পীপ্রভৃতি রায় সাহেবের দপতুক্ত প্রধান 
শিশ্ত বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট নম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি 

হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিন্বা তাহারদিগের মধ্যে ছুই এক জনকে 

পত্র লেখেন তাহার যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথ। সপ্রমাণ হইবেক... 

এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ্ের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 

উষ্টাচার্ধয এখনে বর্তমান আছেন তিনি এঁ আছের প্রায়শ্চিত্ত এবং যথাকর্তব্য তাবৎ কর্খের 

বাবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিদ্ন শিত্ত অবশ্ট পোষ্য বস্ট এবং ব্রক্ষদভার বেদপাঠক তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন ।.."রাধাপ্রনাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিগ্না বাটাহইতে 
কলিকাতার বাসায় আপিগাছেন তাহাকে হরকরাসম্পাদক মহাশয় এক চিঠি লিখুন থে তুমি 

হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিন! তিনি এই পত্রের ষে উত্তর লিখিবেন 
হরকর| মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্বনাধারণের নিকট কে 

মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক 1. __চন্দ্রিকা। 

(২৬ মার্চ ১৮৩৪ । ১৪ চৈত্র ১২৪০) 

রাজ রামমোহন রায়।--৬প্রাপ্ত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় 

পাঠ করিতে পাঠক ম্হাশয়েরা মনেকেই উৎ্ম্থৃক হইবেন। 
পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমর। ০ প্রাপ্ত রাজ! রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে 

চিরন্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী € আগ্রিল শনিবার বেল! তিন ঘণ্টা 

সমগ্ে টৌনহালে ৬ প্রাপ্ত রাজ।র মিত্রগণের সম।গমার্থ সমাবেদন করিতেছি । 

জেমদ্ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লোউন। রসমন্ন দত্ত । 
ডবলিউ এপ ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। 

প্রসন্নকূমার ঠাকুর | শ্রী সিংহ । হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল 



৩৬২ সংবাদ পত্রে সেকানে কথা 

প্রাণকষ্ণ কু € 
৮৮, 

রামগোপাল ঘোষ ০, ৮৯৯ 

ভোলানাথ সেন * ১** 

বেণীমাধব ঘোষ 

ূর্ণানন্দ চৌধুরী 

কৃষ্ানন্দ বন্থ 

মপুসছদন রায় * ৪০, 

গোরাাদ চক্রবস্তী 

প্রতাপচন্দ্র খোষ 

বলরাম সমাদ্দ।র 

আনন্দচন্দ্র বন্ধ ০৯, ৪১৭ 

গোমানসিংহ রায় 

কালীপ্রলাদ চাটুযো ৪ 

নম্দকুমার ঘোষ 
5১৪ রঃ 

দু্গীগ্রসাদ মিত্র ৪.5 রর 

বাবু কৃষণচন্দ্র লাল৷ 
৮, 2 

রামকৃষ্ণ সমাদ্দার 

নিমাইচরণ দত 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পূর্ণানন্দ সেন 

মদনমোহন চাটুষ্যে 

রামগ্রসাদ মিত্র 

রামচন্ত্র গাঙ্গুলি 
কালীপ্রসাদ রায় 

কমলাকাস্ত চক্রবত্তী রঃ রা 

অক্ষমচাদ বস্থু ৮৯৯ নর 

রামরতন হালদার 
হী 

বংশীধর মজুমদার 

অভয়াচরণ চাটুযো 

কষ্চমোহন মিজ্ঞ 

বলরাম হড় 
৪৯৩ 5৪৪ 

আাশক্সার থোষ 



সমাজ ৩৬৩ 
গোকুলচাদ বস্থ ঠ এ ৪ 
নবীনচাদ কুণ্ *** *** ১০ 
গঙ্গানারায়ণ দাস ১, ৫ 
ব্রজমোহন খা রি কি রি 
গঙ্গচরণ সেন ৫ 

নবকুমার চক্রবত্বী ৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র শাহ! ২ 
রামচন্দ্র মিত্র **, ৪৪৯ ২ 
রামতন্থু লাহুং ২ 

তারাকাস্ত দাস “* ৪5 ২ 

বিশ্বনাথ মতিলাল *** ৮৯, ১০৬ 

(২১ ছুন ১৮৩৪। ৮ আধাঢ় ১২৪১) 

রাজ! র!মমোহন রায়।_-অবগত হওয়! গেল যে ৬ প্রাপূ রাজ! রামমোহন পায়ের 
চিরম্মরণীয় কোন চিহ্ন নিদ্ধার্ধ্করণার্থ যে ঠাদ। হয় তাহাতে গ্রিলগ্ীযূত লা উইলিয়ম বেনটীঙ্ক 
সাহেব £** টাকা! সহী করিয়াছেন এবং কফধিত হইয়াছে যে এ প্রলিদ্ধ ব্যক্তি চিরম্মরণার্থ 

বদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকত| পদ নিদ্ধাধ্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহ। সফল 
হইলে তাহার টাদায় শ্রীলশ্রীযুত ইহা অপেক্ষা ও অধিক টাক! প্রধান করিবেন ।--কুরিয়র | 

(৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ২৩ আশ্বিন ১২৪১) 

শ্রয়ুত দিল্লীর বাদশাহ ।__ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়| গেল মে শ্রীযুত 
দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ইহার পূর্বে তাহার জীবিকা বাধিক 
৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহ লইতে এবং অতিরিক্ত 

দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন । নৃন্যাধিক বার মাস হইল তিনি এ টাকা গ্রহণ 

করিতে অস্বীরূত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্ত র- 

হওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই স্থতরাং এ টাকাই লইতে হইল। 

রাজারাম রায় 

( ১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ €চত্র ১২৪২) 

রামমোহন রায়ের পুত্র ।--গুনিয়া পরমাপ্যায়িত হয়! গেগ যে বোডকস্ক্োলের 

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর জন হবহৌস লাহেব ৬ রামমোহন রায়ের পুত্রকে এ আপীসে ক্লার্ক পদে 

নিযুক্ত করিয়াছেন। 
(২১ মে ১৮৩৬1 ৯ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 

৬রামমোহন রায়ের পুভ্রের উচ্চপদ ।-_-কিম্ংকাল হইল রামমোহন রামের যে পুত্র 

বোর্ড কঙ্ছোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইক়্াছিলেন তিনি এইক্ষণে ছ্ীযূত সর জন হবহৌল 



৩৬৪ লহন্যাদ পত্রে সেক্ষাত্েনেত কথা 

সাহেবকর্তৃক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন । যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারত 
বর্ষের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ত্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের 

তুপ্যরূপে গণ্যত। হয় এমত বে মহ[পদ তাহ! এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল । 
এই যুব বাক্তি খন বো কন্ত্রোলে কর্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ বুদ্ধিগ্রকাশ ও 

স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের দ্বার। স্বীয় কাধ্য এমত নির্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান 

ব্ক্তিকতৃ'ক অতিগ্রশংস্য হইয়াছেন । দি ওয়াচম্যান জানুয়ারি, ১৪। 

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আধাঢ় ১২৪৩) 

রামমোহন রায়ের পুত্র ।-শ্রীধূত সর জন হবহোৌস সাহেবকতৃণক সংপ্রতি যে হিন্নু যু 
ব্যক্তি ইঙ্গলগ্ডদেশে সিবিলসম্পকীয় কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তীহার নাম রাজা তিনি 
৬রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাহার বয়ংক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু তিনি 
এঁ পালক পিতার সমভিব্যাহ্ারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাহার 
চতুর্দখবধ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে এ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পকীয় 

শ্ীযুত ডিক. সাহেবকতৃক প্রতিণালিত হইয়াছিলেন এ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের 

অতি প্রণয় প্রযুক্ত সাহেবের লোকাস্তর পরে তাহাকে রায়জী পোষ্পুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন । 
_আগ্রা আকবর । 

( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩) 
রামমোহন রায়ের পুত্র ।--গত ১০ আগন্ত তারিখের ইঙ্গলগ্তীয় এক সম্বাদপত্রে লেখে 

রামমোহন রায়ের থে পুত্র এতদদেশে সিবিলসম্প্কীয় কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে 
্টলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগন্ত তারিখে শ্রীুত লা লিনডাক [10 

1-1100% ] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তাহাকে অতিসমাদরপূর্বক 

গ্রহণ করিয়া শ্বীয় বাটার নিকটবন্তি আশ্চধ্য বিষয়সকল দেখাইলেন। এঁ সঞ্ধাদপত্রে লেখে 
রায়জীর পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান কএক 

বৎসরাবধি ইঙ্গলগ্ডে বিদ্যোপার্জন করিয়াছেন। 

(২৬ মে ১৮৩৮1 ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫) 

শেষাগত ইউরোপীয় সন্ধাদ।...৬প্রার্ধ রামমোহন রায়ের পুভ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 

করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্বে একবার তাহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পকীয় 

কন্ম দেওনাথ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত কর! যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহোস 
সাহেবের অর্থাৎ বোর কাস্ত্রোলের আফীসে তাহাকে কেরাণিগিরি কন্ম দেওনার্থ প্রত্তাব 

হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে । 

( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভান ১২৪৫) 

বাজ। রামমোহন রায়ের পুত্র ।--এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাঞ্জ ইঙ্গলণ্ড দেশ 



সমাজ ৩৬৫ 

হইতে পছছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন 
তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব বাক্তিকে শ্রীযুত সর 
জন হবহোৌস সাহেব এতদ্েশীয় সিবিল সম্পকীয় কম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন 
কিন্তু তদ্ধিযয়ে শ্রীযুক্ত কোট অফ ডেরেক্তম' সাহেবের। নিতান্ত অসম্মত হইলেন । 

( ১৩ অক্টোবর ১৮৩৮। ২৮ আশ্বিন ১২৪৫ ) 

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত ।--অপাধারণ নাচ। গত ৩ তারিখে ব্তমান মাসে এলশমান 

মহারাজ কালীকৃষ বাহাদুর স্বীয় খোভাবাজারস্থ রাঞ্জবাটাতে নুতাগীতাদির আমোদ 

করিয়াছিলেন। তচ্ছবণাবলোকন কারণ শ্রীযুত পাঞ্জা আপন বিশেষ মৈত্রীঙাবাপপ্ন 
জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমাণী ও হিন্দু এবং মুনলমান প্রধান বংগ্দিগকে আহ্বান 
করেন ইহার প্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ডূপকণ$ক আদৃত হইলেন এবং 
প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর? প্রাপ্চানস্থর সকলে কুড়হলে স্বস্বালয়ে 

প্রত্যাগমন করিলেন। 

'আমরা ধাহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপপক্ষে আগমন করেন তাহার 

দিগের নাম পশ্াল্লিখিত হইল। রর 

'*কাঞ্চান মাসাল সাহেব হোর সাহেব রিচাসন্ সাহেব-''শ্যুত বাবু কাশীপ্রসাদ 

ঘোষ ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও রাজ! রাম রায় ও বাবু উমাচরণ বন্দোপাধ্যায় ৪ বাবু বণগাম 

দাস এবং তগ্তাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গলী ও বাবু রামধন সেন এবপ' বাবু রামটশ্ 

ঘোষাল প্রতি । 
রাজাপাম রায় সম্থধে সমনাময়িক মারও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নিযে তাহ! 

উদ্ধত করিতেছি 
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রাজারাম রায় যে রামমোহন রাফের মুসলমান-প্রণয়িপীর গর্ভজাত লন্তান। সে-সগ্বন্ধে বলবৎ প্রমাণ আচে । 

বাহার! এবিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক তাহার £প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 9 সালোচনা (অগ্রহায়ণ 

১৩৩৬, পৃ. ২১৯-২৯) চেত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪৩৪৭) পাঠ করিবেন । ইহা ছাড়! এই পুন্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 

'স্বিজরাজের খেদোক্তি হইতেও জামার মত সমর্থিত হয়। 



রি সংবাদ পাত্রে সেকাবের কথা 

রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 

( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩1 ১৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 

ইঙ্গলগুদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।_-আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ 

সালে কপিকাতার গবর্ণমেন্ট লাখেরাজ ভুমি বিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে 

বঙ্গদেশীয় নিঙ্গর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যকিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়। 

গমূত কোর্ট অক টৈরেক্তন” সাছেবেরদের নিকটে এ আইনের আপীল করিতে ইঙ্গল গুদেশে 

বাবু রামরত্র মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন । মাশ্চধোর 

বিষয় এই থে আ।মর। ইহার সম্থাদ প্রথমতঃ ইজলগুদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা 

অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লগ্ডননগরে প্রকাশিত টাইম্সনামক 

সম্বাদ পত্রের দ্বার জ্ঞাত হওয়! গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবরূনর্ জেনরল বাহাছুর 

লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ধে নিষ্করভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার 

করিয়াছিলেন যে আদালতে তোমারদের নিদদর ভূমির সনন্দ অনিদ্ধ সপ্রমাণ ন। হইলে 

কদাচ বেদখল হইব! না কিন্ত এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার 

গবর্ণমেপ্ট রাজস্বের কণ্মকারক সাহ্বেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই 

বিবেচনা মতে এ তূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে 

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা ন। হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন কিন্ত 

তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে গ্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাছুর হুর কৌন্সেলে 

ত্রাহারদিগকে এতাবন্সাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ বা মতান্তরকরণের আমি 

কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া 

& ভূমিভোগিব্যক্ষির৷ বাবু রামরত্র মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ তারের ন্যায় কোট 

অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হজজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লগুননগরে পহুছিয়া 

তাহারদের দরখাস্ত সখিনয়ে উক্ত কোটে” নিবেদন করিলেন কিন্তু কোটে'র সাহেবের। 

তন্থিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচন! ন। করিয়া এবং তাহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ 

তাহারদের এক জন ভারতবষীয় গ্রজ। স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটা পরিজনাদি 

ত্যাগ করিয়া সাত হাজার কফ্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাহারংপ্রস্তাবিত বিষয় সমূলক 

কি অযুলক ইহার কিছু তত্বাবধারণ না করিয়া এইমান্্র উত্তর দিলেন যে ভারতবধীয় 

গবর্ণমেন্টের কৃত কাধের বিষয়ে ভিন্ন২ লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি এ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা 

কোট” অফ ডৈরেক্কর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত ন৷ হয় তবে কোটের সাহেবেরদের 

তাহা গ্রাহকরণের রীতি নাই 1-"*--বোস্বাই দর্পণ । 
(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০) 

ইজ্জলগ্ুদেশে রাম্রত্ব মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ ।--" ' গত সোমবারের হরকর৷ পঞ্জে এ 

আইন রদহওনের প্রাথনা করণার্থ গ্রীলঞ্রীযুত গবরূনরু জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলে 
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বেহার ও উড়িষা। বঙ্গদেশ নিবাসিরা যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোট' 
অফ ডেরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন 

তাহ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্ সময়ে এতদ্দেশহইতে ঘা 
করেন তাহা। প্রকাশিত নাই অতএব তাহ। অদ্াপধ্যন্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। 

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কান্তিক ১২৪) 

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের বিষয় ।--এপ্রদেশহইতে রামরত্ধ মুখোপাধ্যায় 
যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমর। শুনি নাই রামর॥ মুখোপাধ্যায় এই 
নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দ্েশীয়ের নহে ইহা নিশ্চন্ব বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাঙ্গণেব মধো 

/এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন 
ছিতীয় বাক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি ব! শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি 

বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদার- 

প্রতৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাঞ্ষর করিয়া 
থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ 

সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর 

করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই ম্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অন্সন্ধান দ্বার বোধ 
হইপ হিন্দু ধার্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্ত হয় নাই এবং রামরত্ব মুখোপাধ্যায়নামক 

কোন বাক্তি বিলাত গমন করেন নাই । 

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোছে দর্পণে রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নাম 
এবং তাহার আরঙ্ীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্দিষয়ে হুকুম প্রকাশ হুইয়াছে 

ইহা কি তাবৎ অলীক । উত্তর, আমর। তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকান। 

করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান 

এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাহার পরিচর্ধা। কর্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন 

পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরক্র মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা করিয়া এ 

আরঙজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত 

তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহথ হইল স্থৃতরাৎ এ দীনহীনের 

নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন ঘে আমি কেবল বিলাতে আগমন 

করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাঙ্গণ বিলাতে আসিয়াছে 

এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়পী মাপনি দরপেশ করেন 

তবে কোর্ট অফ টৈরেক্তন্ণ সাহেবের! তাহার প্রতি বিরক্ক হইতে পারেন । যদ্দি বল 

এতাদশ আশঙ্কা তাহার থাকিলে কি জ্ন্ত এমত আরঙ্জী প্রস্থত করাইবেন। উত্তর, যদ 

লাখরাজ বিষয়ক মোকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃন্িভোগি ব্রঙ্ষণ তাহার পক্ষ হইতে 



৩৬৮ সঃংন্বাদ পত্রে সেক্কাব্পেত কথা 

পরেন ভাঙা ভইলে লিলা গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন 

ন। এই বিবেচন| করিয়াছিলেন তাহ। হইল ন! কিন্ত যদ্যপি৭ লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল 

হইভ তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাঙ্গণ কি অন্তান্তবরণ অর্থাৎ কর্ণবেদী মাত্র তাহাকে হিন্দু 

জান করিবেন ন। রাজ্যাম্পদ দিলে৪ ধাশ্মিক হিন্দুর। জাত্যন্থরীয় বাক্তির সহিত বাবহার 

করেন না|." --চন্দ্িক।। 

( ২ নবেন্ধর ১৮৩৩ । ১৮ কাগ্ঠিক ১২৪০ ) 

শযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেধু-শ্চক্দ্রিকাকার লেখেন ঘে অন্রসন্ধান করিয়। 
জানিয়াছি উন্ত আবেধনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ছর করেন নাই 

চক্দ্রিকাকার কি সত্যবাদা কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ সাক্ষর কবে 

নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল ন। তবে ঘদ্দি এমত বিবেচনা করিয়৷ : 

থাকেন প্বয়ং ধনোপাজনে অক্ষম পিতার উপাজিত ধন হইতে ইদানীং বণে 
ছলে বিশ্বাথাতকতা করিয়। যে জমীদারী করিতেছে কিন্বা দুই চারি বংসরহইতে 
করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তত্িন্ন অন্য গণা নহে ইহা হইলে চন্দ্রিকাকারের 
সত্যবাপিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে ন| কিছ হ্বয়ং চত্দ্রিকাকার ভূমিশৃন্ত জমীদার 
আপনাকে স্বীকার করিয়! স্বাক্ষর না করিয়। থাকেন ইহাততেও সত্যবাপিতের 
হানি নাই তবে থে শ্রীযুত রাজা শিবকুষ্ণ বাহাছুর ও শ্ীযৃত বাবু রাধাকাস্ত দেব ও হ্রযুত 
রাজবন্প পায় চৌধুরী ও গীত রাজকুষ্ণ চৌধুবী ও সাবরণ চৌধুরী ও শ্রযৃত বাবু 
মণ%দন সান্যাল এবং শ্রাযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
চঞ্জিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইচ্ঠারা জমীদার ও মান্যের মধো গণ্য ন। হইবেন 1... 
কশ্তচিৎ তালকদারস্য | 

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ । ১২ পৌষ ১২৪২ ) 
রাজকশ্মে নিয়োগ ।-- 

১৫ দিসম্থর | 

শযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুবশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন । 
রানরক মুখোপাধায় (ডাকনাম শজুচক্র ) রাজ। বানমোহন রায়ের পাচককপে বিলাতে গিয়াছিলেন 

বলিয়া আমবা জানি। কিন্ততিনি একখানি চিঠিতে লিডকে 'রা1 রামষোহন নায়ের ইওিয়ান প্রাইছেট 
সেক্রেটনী” বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে ''রায় বাহাছুর" হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড টইলিয়ান 
বে্টিঙ্ক তাহাকে কৃপার চক্ষে দেশিতেন। এদেশে ফিরিবাখ পর তিনি গবন্মেন্ট হাউসে যাইবার জন্তচ একবার 
লেডী বেশ্টিষ্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। ডাহাকে একটি চীকবি দিবাব জগত ২৪ পবগণার জন্ত-_মুর 
সাপ্তেব বড়লাটের নির্দেশে লিখিত একথানি ন্ুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন। 

প্লামনত্ব ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেক্টরেন পদ পাইয়াছিলেন। তদা 
ঈশানপুর খাসমহছলস তাহার তঙ্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মান পধাস্ত তিনি এই কনে নিযুক 
ছিলেন। শেষে আলগ্পরারণ ও কর্তববাকশ্মে অজ্ঞ-এই অপরাধে হার চাকরি যা়। | 1) ০/ 
11688806078) 5670, 19৯ 9২111087002 05 189,111. ০ 92,148. 
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২০৮৪৭ 





ধর্্মকৃত্য 

(১৩ নবেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কাহিক ১২৩৭) 

রাসযাত্র।।--এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো। হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে 
ধীদূত বাবু রাজকুষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবসরে অবিচ্ছেদধে এ মহোৎসব করিয়া 
থাকেন এবং তাহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীঘ্ কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে 
লইয়। যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি ব্মরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে 

গমন করিয়া অতিশয় সন্ধষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদিষয় অতিমনোরগ্জক যেহেতুক 
পূর্বদিকৃস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজা সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ 

বিবি ও সাহেবপোকেরা! গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্বানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ন 
£ এ বাবু তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তত্িগ্ন নীচের 'তপাংইতে 

 বহ্ুবাদ্যকরকৃত অতিস্থ্খ্রাবা বাদাধ্বনি শ্ুত হওয়। যায় এবং এতদ্েশীঘ় ইতর লোকেরদের 

সন্তোবার্থ বাঙ্গাল। নাচ হইরাছিন এইরূপে বাবু রায় চৌধুর। কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী 
ক্কি দরিদ্র আপামর নাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং বদ্যপি ত্বাহার বাটা 
কলিকাতা ও বারাকপুবহইতে দূর ন। হইত অর্থাৎ অন্ধ পথ মধো তবে এইক্ষণে যত 
সাহেবলোকের। তথ'য় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতাদপেক্ষ৪ অধিক তাদুশ লোকের 

সমাগম হইত। কিন্ধ যদাপিও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনাথ গমন করেন 

তথাপি তাহার। সকলেই বাবু রাজরুষ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে মানন্দিত হন। এ 

বাবু বিংশ কফি একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্য। অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি 

ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্ত লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ববক গ্রহণ কবিতেছেন। 

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন্ খুষ্টায়ান লোক সেইম্থানে উপস্থিত 

ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শতহওয়। 

যাইতেছে যে গ্রযুত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাছর ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত গা! দেবার 

, উপস্থিত ছিলেন কিন্তু নঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক সা্কেব ও বিবি 

সাহেবের কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্সপে। 

তন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিই বিশি্ বাবুলোকের| উপপ্থিত তন্মদো 

অতিগ্ুণ।কর শ্রীযুত মহারাজ কালীরুষ বাহাদুর এবং তদ্বান্ধব শমুভ বানু, সণ! ঘো 

ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহীরে উপস্থিত ছিলেন এ মহারাজ থা অবস্থিতিকপণ- 

সময়ে তাবন্লিমন্ত্িত মান্য লোকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন । কশ্ঠচিজ্জবজনন্য | 

( ৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২* প্রাবণ ১২৪০) 

মুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । গ্রিল। নবস্বীপের মাজিস্্েট মুত আর নি 

হলকট লাহেবের স্থবিচারকতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইম্না পিখিতেছি.'" | 



৩৭২ লাওখাদ পত্রে সেকাব্লেব কথা 

উলাগ্রামনিবাঁসি শ্রযুত বাবু বামনদান মুখোপাধায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীশ্রী « শ্রুদর 

ঠাকুরের বহু কালাবধ্ি দ্বাদশবাত্রাদি করির়। আমিতেছেন তন্মধ্যে রথধাত্র। মহ্োৎসবার্ণ 

যে নাট্যলয় অর্থাৎ চান্দনীবাটা নিশ্মিত আছে উক্ত থান্ছে।পস্থিত হওয়াতে এ বাটী পরিষ্কার 

ন্র্গৎ মেরামংকরণোদেযোগে তত্পিতামহ ভ্রাত।* শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

অশীতিবর্শবয়ঙ্ এ মাত্রা মহোৎসব দ্দকরণোদুক্ত হইয়াছিলেন যে খাত্রাতে দশ দিবসপর্য্স্ত 

নানসংখা। অহরহঃ পঞ্চসহন্র ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব লোককে অন্দদান ও ধনদান ও হরিসঙ্ীর্ভনাদি 

হইয়া থাকে "দ্বিময়ে এ রাধানাথ মুখোপাধ্ায় ঘোরতর বিবদমান হইব!তে জিলার 

ধর্মাবত|র সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রযুত অন্ত গ্রহপ্রকাশে এবং ধর্মরক্ষণার্থে উত্ত 

বাবুর বটাতে আগমনপূর্বাক গ্রামের ভদ্র প্রধান জমীদার ও ধার্টিক লোকেরদিগের 

প্রমুখাৎ যথাথ বৃত্তাপ্ত এবণকরত অতিষ্থক্ষ বিচার করিয়া এ চান্দনীবাটী বামনদাঁস 

বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্র। মহোৎসবাদি করিতে আঙ্ঞ। করিয়াছেন আমর! গ্রামস্থ 

অনেক ভদ্র পোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্ীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব সাক্ষাৎ ধন্মাবতার 

অতিশান্তমুদ্রি প্রিয়ভাধী এবং মানা বিদ্যাতে পারদশী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় 

দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্বত্র হইলে প্রজালৌকের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা এবং 
ব।মনদাস বাবুর এহ ধর্মক্রিয়। বজায় রাখিতে উলাগ্রামের তাবল্লোকই শ্রীযুততকে ধন্কবাদ 

করিয়া আশীর্বাদ করিতেছে যে শ্রুযুত অচিরাতে উচ্চপদ1ভিযিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়। 

থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা যাঁঢস্য ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়া। 

শসধাশিব তর্কালঙ্করর শ্রচণ্ডীচরণ তর্কবাগাশ শ্রশিবসেবক তর্কবাগীশ শ্রপ্রাণকৃষঃ 

তকসিঙ্ধান্ত গ্রতৃতয়ঃ। 

উল্গাধ পণ্ডিত-শিরোমণি মদাশিব তর্কালহীর সন্বন্ধে ১৮৫১, ১৩ জুন (১ ছাপা ১৯৫৪) ভাহিদেৰ 
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"উল1 নিবাসি পণ্ডিত শিরোনণি * সধাশিঝ তর্কালঙ্কার ভটাচার্যা মহোদয় ৮৯ বংসৰ পৃথিবী মধো গ্ষাদিব 

ম্তায় কালখেণ করণ পূর্বক দুই পুল ও ও পৌ পাখিয়। কিয়দ্দিবস সুরধনী ীবে বাস করত ৫ টঙ্দাষ্ঠ 

দিব। ছয় দ থাকিতে জ্ঞানপূর্ধাক ভে'তিক দেহ ত্যাগ করিয়া বনু গদন করিয়াছেন ৬ পাও 

চুড়ামণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে ম্খকাব হইযাছ তাহাকে না স্বীকার কবিবেন, এমত মহাজ্জার 

জীবন পৃত্তাভ্ত না পিখিয়। কোন নতে শোক নিবারণ করিতে গারিলাম », ঠেহ শ্মৃতিশানু ও এব্দশাস্ত্র ও 

জো।তিয বিদায় মহাবিশারদ ছ্বিণেন এবং অনেক ছাত্রগণ ঠাহার নিকটে অধায়ন করণানন্থর অধুন? 

অধাপশণ। করিতেছেন, ইদানীং & মহামহোপাধ্যায়ের চ্থুগ্েজ রহিততওয়াত্েও যেসকল ব্য্কিকা 

তাহার নিকটে বাবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত আঅমনিই বাবস্থা দায়ক 

হইতেন, শান্ব যেন মুখাগ্রে ও এমত ল্লারকতাঁশতি ছিল মনায়াদে কহিতেন অমুক বাবস্থা এত সংগাক 

পঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্াতায় হইত না, পীড়িত হইয়াও বাবস্থা দিয়াছেন, এক দিবলের 

নিমিত্কে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জল নাপনি করিতে কহিয়। জ্ঞান পুর্ধক দেহ তাগ 

করিয়াছেন,...ইতি তাং ২১ জ্োষ্ঠ । উল নিঝাসি জন গণানাং1। 



ধন্ম ৩৭৩ 

( ২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 

রখযাত্রার যেপ্রকার আড়গ্বর কলিকাত। নগবে হইয়। থাকে এ বৎসর তধপেক্ষ। ন্যন 
হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অন্থমান করিয়াছিলেন থে অন্তান্ত বৎসরাপেক্ষা 
বর্ধমান বসবে কিঞ্চিৎ নান হইয়াছে তাহ।র কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ 
মাঝের রাস্ত। দিয় যাইতে পোলীলহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য রায় লইয়। 

যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অগ্পতাবোধে এম জনরব হয় যে এ বৎসর 
রথের আড়ম্বর অন্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই। তন্মধো এ বৎনর রথের নৃতন এই সম্বাদ পাওয়। 

গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ থোষজ এক নূতন রথ নিশ্মাণ করিয়| আজম মাতার দ্বার। 

, প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন এ রথ দীঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পত। হয় নাই অখাত 

এতন্গরস্থ ও অন্য২" প্রসিদ্ধ স্থান নিবাসি স্বদলদ্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমগ্ণ হইম়াছিণ 

তাহাতে তাগারদিগের বিদায়ও বিপক্ষণর্পপ হইয়াছে ফলতঃ পবদ্ধীপন্থ অধ্যাপকেরদের 
বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাক| এক ঘড| হইয়।ছিল এতদনুসারে পাব্রবিনেষে তাবতে বিদায় 

প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন শুন। যায় নাই যে রথে কোন বাখাত হইয়াছিল হাবতেই মস্থঃ 

হইয়াছেন ।-_-চন্দ্রিকা। 

( ২৮ মাচ্চ ১৮৪০ | ১৬ চৈ ১২৪৬) 

হুলির উৎসব ।--বর্ধমান কালীন গলীর উৎসবে নন দাগাহঙ্গাম। এটিয়াছে 

বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ খিক জাতীয়ের। এ উৎসবের ব্যয় নির্বাহার্থ চাদ করিয়াছিল । পরে 

তাহারা অত্যন্ত মদা পানে মন্ততা পূর্বক আবির দ্বার। অতি ভয়ঙ্কর রক্ত বণ হই। এবং নান। 

কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মরে কাবল হইতে 'াগত কএক জন 

মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়। ভাহারদের গান্র9 মাবিরাক্ত করিল ।*"" 

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 

চড়ক পৃজ।।__প্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব 

আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থ যদ্যপি কএকটি কথা শুদ্ধ করিয়া আপনার দর্পণে 

অর্পণ করিয়া দেখাধিপতিদিগের কর্ণগেচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাপ 

অন্তরে রখিব। 
আমি ভিক্ষুক জ।তি ব্রাপ্ধণ নিবাল কাপাঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি 

অর্থাৎ সরা ধরিয়। খাই হিন্দুরা বদ্যপি আপন দত হন্ কিনব! দেশাচার রহিত করেন 

তবে আমারদিগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়া প্রাতে শ্টান। পুঙ্গার রানে মহাষ্টমী 

পূজার দিবসে ইত্যাদি পুজা পার্বণে ঘাহা প্রাপণ হয় তাহুতেই আমর! বংপাবপি 

প্রতিপালন হইয়া মাসিতেছি এইক্ষণে শ্রনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্থুল কথায় আমর। 



৩৭৪ হওব্খাদ পত্রে সেক্ষাতেলব্ ক্যা 

বলি হিন্দুর ছেলে কিরিঙ্গি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক 

পৃজ্জাবিষয় নিবারণার্ণে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞা প্রার্থন। করিয়াছেন তাহার 

প্রভার দেও অমরদিগের মানগ্তক অতএব বলি আমারদিগের ধর্মবিষয়ে 

কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন 
বিন নিবারণ আনশ্তক ঘখন কাহারে। অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির উচিত যে 

আপন মত নিখিয়। ভাবষ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত এক্ক্য কারণ 
প্ররণ কবেন কিন্ব। পবলিক মিগীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন 

'ভহাতে সকলের মত একা হইলে & নিবারণ পিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় 

তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু এনপ 

না] করিঘ়্া সহসা! দেশাধিপতির নিকটস্থ হইগা শাপনদ্বার। আপন দেশের নীতি 

লঙ্ঘন কারণ চেষ্ট। পাওষ| কি বিবেচনা । সন্গাপ ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্তু 

এই ছোট শোকের মপো শিবালয় কাহার আছে গ!জন কএক জনা উঠাইয়! থাকে 

সমন্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন করেন খরচপত্র নি্গে দেন তথায় ছোট লোক গিয়। 

কেহ ব। মানত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যা্দি সন্্যাস করে অতএব 

যদাপি এ গাঞ্জনওয়াল| মহাখয়ের। গাজন ন। উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে 

ছোট লোক কোথায় চড়ক গাছ পান্থ থে চড়ক করে এমতে এ বৈঠক কালে সকলে 

তাগাবান ভদ্রলোক গাঞ্জম করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্গাম বাপার উঠিয়। 

যাইতে পারে দেশাধিপতির শ'সন মত আইন আবশ্বক রাখে ন। যদি বলেন প্রাচান 

ভাগাবান ভদ্রলোক নির্ব্ধোধ ইহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এহারা নবা সাম্প্রদায়িক 

বাবুধিগের সহিত বিবেচনা করিয়। মত এঁক্য করিবার উপযুক্ত পানত্ধ নন তবে 
তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ সে কথায় 

নবাধিগের গালি হয় যেহেতু তাহারপিগের পিভৃপিতামহ সকলেই নির্বোধ ছিলেন 

নবাধিগের যে মতে বিদ্য। পাইয়। উৎপন্ন বুদ্ধি পাইয়াছে তে উপারের নাম 

তাহারদিগের পিত পিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা 

কর্তব্য নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোন পার্বণ আহাদ ছাড়। নাই এবং প্রন্তোক 

লোকের আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তায় নৃত্য করিয়া ঘর সেই 

তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা দেখিয়। পিফারমরেব লেখক উপহাস করেন কিন্তু অনেক 

পার্বণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্য নুত্য করিরা গীত গাইনা 

বেড়ান তাহাতে অন্ত জাতি হাশ্ট বিদ'প কবে অপর পরম্পর মকলেই এক এক বকম 

আহলাদের দিন ও সময় আছে সেই মত তাহার! আহ্লাদ করে ইহাতে এক দন অন্যর্জ 

নিন্দা কর। কর্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচ।র অপরের দোষ মে!র! দিই অনায়'সে 

সেই দোষ আপনাতে দোষ নাহি ভাসে ।--কালী পুরোহিতন্তয। 



ধর্ম ৩৭৫ 

(২৭ এপ্রিল ১৯৮৩৩। ১৬ বৈশাখ ১২৪০ ) 

গত সন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান ।-_-দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন যে 

পুধিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধো হিন্দু জাতির আচার বাবহার অত্যাশ্চধা এবং 
বহুকালাবধি ইহার! যেরূপ কর্ধ করিয়। আসিতেছেন তত্ধারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিন্ত 
মাছেন যে সকল ভ্রমণকারির। পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্যা২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন 
তাহারা উপরোক্ত কথ! সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও এম 

বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথ! প্রচপিত আছে যে প্রাচীন মনিরিকা 
ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিপ্নপাত্র এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গনগ্তীষেরা ্ধাবাকরণে মন্কুল হন ওবে 

হিন্দুর! বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদ্দিরিকা ও বদ্ধ হইতে ৭ অধিক গুরুতব। 
উপরে যাহ। বর্ন কর। গেল তাহার তাষ্পধা এই মে এতদ্বিনয়ে কিছ উদাহরণ 

দর্শান নায় ও অন্মদ্দেশীদু লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিথথ।থ বোধ করে। 

কিন্ধ গত সন্যাসবিষপক নীলোতসব দর্শন করিয়া তদ্দিময়ে কিধিৎ উন্কিকরাতে, 

পাগকগণের সন্থোধ জন্মিতে পারে থেহেতুক চরকপূঙ্গার বিষয়ে সর্বসাধারণের বিশেষ 
মনোধোগ প্রার্থন। কর। গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষঘে কিপি'ৎ বক্তব্য প্রকাশ 

করিবার শ্ুলঘয় বটে। চিংপুবের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশন্ধ এবং ব্রাস্তাব উভযু- 

পাগের বাটার বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সম্ভাপির দলপকণপ বাণপ্রহতি 

ফুড়ি্। বাদ্যসহিত আসিল এই সকল বাপার বেল। » ঘণ্ট। পষান্ত দেখ। যায় পরে 

তামাসা যাহ! দর্শনার্থে অনেক লোক জম হয় তাহার ক্রমে কম হইচা আমিতে লাগিল । 

নাশ নাকারি ও কাগন্ষঘত্তিত একট! পাহাড় নির্শিত হইর| নীল ৭ বক্ষবর্ণের রং কর। 
গিমাছিল তহুপরি একট। প্রকাণ্ড মন্দির তশ্সধ্যস্থিত কাগজে নির্মিত হিন্দুর দেবতাব। 

ইহাই দেখিয়। প্রথমে দর্শকগণেবা চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাল। এই মাছে থে 

কএকট। সোলার পুন্তলিক। বানাইয়াছিশ ততৎ্পবে একখান মদবপর্ধী দেখ। গেল তাহ। 

নাশ নাকারিছ্বারা নিম্মণ হয় মুখট। মশবাকার তাহাতে নানা চি বিচি কর। গিয়াছিপ 

তাহার উপবে কএক জন লোকেতে গান বাগ্চকরত প্রাড় ফেলিতেছিল। তাহ। একট। 

পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেট! প্রকাণ্চ মস্তমঘোর বিদ্যালয় ইহার গুপুনহাশম 

ছাত্রগণের মুখত। দেখিয়! লঙ্ব্বিত হইয়! কহিলেন শামি ইতারদিগকে "মার মাপিয়। সোজা 

করিতে পারি না। লোকেরা হাপিত২ ঘন্ট। করতাল প্ণনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। 

পরে গোদযুক্ত একটা বুদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিত্বার। শরীর আগুতকরত খ্বেভাত়লয হুইয়। 
প্রকাখমান হইবায় অন্ত এক জন তাহার গোদ পুঙ্জা করিতেছিগ এবং নং দেখিয়! বড়ই 

হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপৃজ্জা করেন থে হিন্দ তিনি কিন্ধপে গোদ পৃক্গা করিগেন 

তাহ। আমর। বলিতে পারি না কিন্ত শী সংট। প্রকূত গণেপের ন্যার সাঙ্গাইয়াছিল। 

প্পূজ1 তামাসার শে হইলে যাহারা এই মহোহসবোপলক্ষে ক্ষুদ্র বস্থ লইয়া 



৩৭৬ লওব্বাদছ গত্রে সেক্সাতেপন্ ক্খা 

রাস্তায় ফিরি করিয়া বির্য় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে 

চাপড়াচাপড়ি নারামাৰি বড়ই পড়িঘ্ন। গেল কিন্ত তাহারদের লম্ব। অথচ শ্বেতবর্ণ গৌপ 

দৃষ্টি করিয়। তাহার! যে কর্মের কর্মী তাহ। আমারদের বোধ হইল হে তামাসা দেখিয়া 
আরা 'অধিকন্কধ আহলাদিত হইলাম তাহ। এপর্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী 

এবং থে সকল প্রবঞ্চকের। লোককে দেখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজনা করিয়া থাকে 

তাহ।রদের এই বিষযু বিশেষ অবধারণ কর। উচিত ছিল। এক খান চিত্র বিচিত্র কর! 

ভািএয়ালা ভক্তরা উপর এক গন ধ্যান করিতেছিল তাহ। বেহারা লোকে স্বদ্ধে করিয়। 

লইয়া খায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারার। তাহাকে চারি দ্রিগে ফিরাইতে লাগিল 
এবং তাহার নৃষ্টি কেবল চত্ুদ্দিগস্থ স্ীলোকের উপরই । এঁ ভীক্তফোগির নয়ন একবাদ 

বারান্ধাস্থ ক্ীলোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব 

মংট।র বড়হ তামাস। হম । এ ভাক্তলোকধারি তক্তারামা৷ এমন অুদৃশ্টরূপে ঘৃর্ণিতি হয় 

যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ 'একবার ওদ্দিগ. দেখ। গেল তৎ্পরে বৈরাগিব 
দণ আসিল । আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের বৈরাগিব অর্থ না বুঝিতে 
পারিবেন তাহ! এই যে হিন্দু মন্্যাপি সাংসারিক ধর্শ ত্যাগপূর্বক কেবল ধোগে মগ্ন হন 
এ সং একট! মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে 
নান। ছাপার চিষ্তি ছিল এবং রোমাণ কাত।লিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের 
গুটি এবং খোঙ্গার। ঘেমন প্রাগাখিত হইয়া আন্ফালন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক 
উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ,ওদিগ. ফিরিতে লগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় অস্ত্রধারী 

হইয়। নিত্য।নশধ।মে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষহ্থখ। সাংসারিক 

লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শন্থধারী৪ বিবিধরূপে প্রন্থত হইয়া স্বর্গে 

গমন না করিয়া বাস্তারূপ ধর্গে আসিলেন। যোগবাকো বিরত এ বৈরাগিগণের মধ্যে 

এক জন 'খমত এক প্রস্তাব করিলেন যেসে অতি মনোরঞ্জক ইহাতে তাহার সহিত 

কোলাকোলি আলিঙ্গনা্দি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাপিতে ও ভাহার৷ আপনারদের 

পরমাহ্লাদে আপনার! নিমগ্ন ।-জ্ঞানান্বেষণ | 

(২০ এপ্রিল ১৮৩৩। ৯ বৈশাখ ১২৪০) 

চৈত্রোসব বিষয় শিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেবীয় ও বিদেশীয় বাক্তিরা গবণমেন্টে প্রাথনা 

করিয়াছিলেন এবং এই ত্রত অশাস্ব ইহ শুয়ো২ লিখিয়াছেন কিন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে 

মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কন্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের 

অিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্ব বীতিমত চৈত্রোসব হইয়াছে । এই সম্বাদে 
আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়র। সইষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্বে এমত জনরব হইয়াছিল 
থে টৈআোৎবের বাণফোড়া চড়কপ্রভৃতি কশ্ম নকল হিন্দু ধন্মঘ্বেবিরদিগেব প্রার্থনাজসারে 



ধন ৬৭ 

গবর্ণমেন্ট নিবারণ করিবেন এবং কিদন্তী দ্বার জান! গিয়াছিল যে দিবারিত হইয়াছে 

কিন্তু সেসকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেন্টের 

ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর রহিতকরণে প্রজ্ঞার মনঃগীড়৷ দিয়া রাজা! অপধশ: 
লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব। ধর্মছেষি মহাশয়র বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার 

অত্যন্ত প্রিপ্পাত্র হইয়াছি প্রিপ্ন হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলদ্ধি হয় না কেবণ সতী- 

নিবারণের আইন প্রকাশজন্য ধন্তবাঁদ করিয়াছিলেন মাত্র । যদি বল রাজার আচার ব্যবহার 
বিদ্যা ধর্ম প্রচারে তীহীর। যত্ববান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয়্ হয় না। উত্তর কদাচ নহে 
তৎ্প্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক 

ইহাতে প্রায় ছুই শতাধিক লোক খ্রী্টিঘান হইয়া থাকিবেক তাহার তদাচার বাবহার 

 ধর্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাঞ্জার প্রিয় পাব্জ এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজ্ঞা 
সকল স্ব২ ধশ্ম যাজন করিয়! স্থথে থাকে ইহাতেই রাঞ্জার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্মছেমি 
মহাশয়ের! এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ধ কন্ম আচার ব্যবহার পরিবর্ঠনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক 

হন তবে গবর্ণম্ণেকে ক্লেখ না দিয়। আমারদের পরামশে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অতিলাম 

পর্ণ হইতে পারিবেক ধশ্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগেণ অভ্িপাষ অনেক প্রকাশ 

পাইয়াছে যে ছুর্গোৎ্সবাদি প্রতিগ। পৃন্গ। না হয় পিতৃ মাত আদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক 

রহিত করে সঙ্ছানপূর্বৰ কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ত্রাক্মণের কৌলীনা মধ্যাদ। উঠিয়। যায় 

সন্্ীক হইয়। সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা শ্বীর পুনর্ধার বিবাহ হইতে পারে এই 

এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাহার! প্রথমত: আপনারাই সাহসিক হইয়। এই 

নকল কর্মে প্রবৃত্ত হউন কেন ন। কিন্বদস্তী আছে “মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ" যেমন শ্রীযুত 

রামমোহন বায় অগ্র বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে ন। 

এবং অন্ত২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শত হইতেছে না অতএব ইত)বধানে আপনার! 

নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং শ্রী লইঘ্। সভায় গমনাগমন করুন ত়ষ্টে 

অনেকেই তৎপশ্চাদ্গামী হইবেক। ঘদি বল সন্ধ্যাবন্দশাদি 9 পিতৃ মাতৃ আন্ধার 

াহার। বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন অপ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কণ্ম করে না। 

উত্তর তাহারা সম্পূর্ণরূপে করেন ন| কেন ন| নুখে বলেন পুৰ্তণিকা পূজ! কর। গহিত কর্ম 

কিন্থ আপন বাটাঁতে প্রতিম। পু! ও শ্রান্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ব গুলি না পড়েন 

তাহ। কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণ। পরিত্যাগপূর্বক সহসা সাহসী হইয্লা এই অসম- 

সাহপিক কন্খে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সছুপা সন্বেঃ 

সমাচার পত্রে লিখিয়! রাজ প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্টক কি।"**চন্দ্রিকা। 

১৮৫৯ সনের ১৮ই মে (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬) তারিখে “সংবাদ পুণচশ্রো দয় 6ডক পর্ব সন্বপ্ধে লিখিয়াছিলেন,- 

'ামারদের দেশে ধর্ম কর্ম উপলক্ষে যে আমোদ জনক পর্ব প্রচলিত আছে তগ্মধো চড়ক পর্ববাছে অতি জখন্ 

ব্যাপার হইয়া থাকে, শান্ত বিধি আছে উপবাস ও সংঘম করিরা শারীরিক ক্রেশ স্বীকার পূর্ববক 

২০৮৪৮ 



৬৭৮ সংবাদ পত্রে সেকাবেত্র কথা 

মহাদেধের সর্চন]। করিবেক কিন্তু কালকমে তাহার বিপরীত ব্যবহার হইয়াছে, হাড়ি বাগদি প্রভৃতি 

অন্তাজ জাতীয় লোকেরা অপর্যাপ্ত স্থরাপান করিয়। সর্ববাঙ্গে লৌহ শলাক বিদ্ধ করত রক্তাক্ত কলেবরে 

ভিঙ্গার্থ অটন করে, তাঁহারদের ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শনে সকলেরি মনে ঘ্বপা ও ক্রোধ সঞ্চার হয় এ নির্দয় 

ধাবহারে বরং অনেক লৌকের জীবন নাশ হইয়। থাকে। কলিকাতার পূর্বতন সুযোগ্য প্রধান 

মাঞ্সি্রেট মেং ইলিয়ট সাহেব চড়ক পর্বের ই সকল কদর্যা ব্যবহার নিবারণ করণের অনুষ্ঠান করিয়া- 

ছিলেন তিনি আর কিছু দিন ই পদে অধ্যাসীন থাকিলে এতদিন এই সকল শিষ্টাচার রহিত হইক়া 

যাইহ। সম্প্রতি গুন! যাইতেছে ভারত রাজ্য সংক্রান্ত ষ্টেট সেত্রেটরী শ্রীযুত লার্ড ষ্টানিলি সাহেব 

পালিয়ামেন্ট সভায় ই বিষয় উত্থাপন করিয়া ই সভার মেম্বর দিগের সম্মতি ক্রমে আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন 

'“্যদি চড়ক পর্বের বাপ নিদ্ধ ইতাদি অপত্য ব্যবহার রহিত করণে হিন্দু প্রজার। আপত্ি না করে ভবে 

ঈতিয় গবর্ণমেন্ট ট সকল কুগ্রথা রহিত করেন ।” এ কথ। সত্য হইলে সস্তোষের বিষয় বটে ।” 

( ২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪) 

চরকপুঞ্জ।।--চরকপৃঞ্জার অতিত্বপয ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইপ। এ দিবসীয় 

অপরাগ্ছ সাড়ে পাচ ঘণ্টানময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবন্তি প্রথম গলির মধো 

বাধাকান্ত মুন্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ £প্রাথিত হইয়াছিল তৎ্সময়ে এ 

স্বানসমূহ সর্ব্জাতীয় দিদক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক বাক্তিকে পাক খাইতে 

দেখিতেছিল এবং তৎকালে এর মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব কবিতেছিল 

কিন্ধ যে রজ্জুতে সন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহ! দৈব।ৎ ছিড়ে যাওয়াতে এ ব্যক্তি বেগে গিয়া 

১* হাঁত দূরে পড়িল পরে উঠাইয্া দেখ। গেল যে শরীরট। একেবাবে চূর্ণ হইয়া গিয়া 

মুখখান পিগাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল নাঁ। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম 

পাশ্বস্থ গারদের নিকটে অপর একজন সন্গাসী পিঠ ফুঁড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক সন্প্যাসী মদা- 

পানে মত্ত হইয়। জঞ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়! ঘণ্টাপধ্যন্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে 

তাহার অবরোহণপময়ে হস হইয়! কহিল যে অত্যন্লকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ 

হয়।--[ বেঙ্গল হেরজ্ড ] 

( ৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 

চড়ক পূজ।।--আমরা! পরমানন্বপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শান্তি রক্ষক 

মহোদয়ের আগমন এতদ্ছেশীয় চড়ক নামক পর্ষমোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দিষ্ট 

করিবেন কারণ আমর! শ্রুত হইয়াছি যে শান্তি রক্ষক মহোদয়ের! গবর্ণমেণ্টহইতে এমত 

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহারা এ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্বক স্থনীতি 
স্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাহার! এই মানদ প্রকাশ করিয়াছেন ষে চড়কের সন্তাসিরা 

কালীঘাট হইতে কলুটোল৷ ও তমছোবাজারের রাজবর্স দিয়া আগমন করণের যে প্রথা 

আছে তাহার পরিবর্তে এমত আজ! করিবেন যে তাহারা উক্ত বজ্র্ণ দিয়া আগমন না 

করিয়। সারকিউলর বোভ অর্থাৎ নৃতন রাস্ত! দিয়া আগমন করিবেক যেছ্েতুক এ বাস্তা 



ধর্ম ৩৭৯ 

অতিশয় সুদীর্ঘ এ পর্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক, এজন্ত বোধ করি যে 
নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অনুমতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে 
না গমন করিয়। এই আজ্াম্ুসারে কাধ্য সমূহ ধার্য করিবেক এই সংবাদের দ্বারা এমত 
বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্বোপলক্ষে প্রঙ্জারদিগের পক্ষে অতিশয় হ্ুখজনক হইয়াছে । 
কং মার্চ ২৫ [ কমাশিয়াল গ়্যাডভারটাইজার ] 

, (২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪১) 

তুলাদান।--আমর1 আহ্লাদপূর্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটাপিনিবামি শ্রযূত বাবু 

দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুল! দান অথাৎ যথাশান্্ আত্ম শরীর 
পরিমিত অষ্ই ধাতুনির্রিত জলধারাদি নান! প্রকার ব্যবহাধ্য পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুন্র। 
দ্বার তুল। করিয়া বিপ্রা গ্রগণ্য মান্ত পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্ 
ব্রাহ্মণগণ সন্ধপ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত 

ইহাতে তৃপ্তির বিষয় কি তাহা নহে সমুহলোক কতৃক এ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্ত 

দোষ লেশও হয় নাই ফপিতার্থ মহ।দান বলিবার তাতপধ্য সামান্ দান নহে অর্থাৎ প্রতোক 

অধ্যাপক ১* টাকা এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ৯* টাক। ৮ টাকা 

৭ টাকা৬টাকা এক কলনীর নুন নহে এতাদৃশ পত্র প্রায় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন 
এতন্নগরস্থ দোষিভিন্ন তাবং দলম্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্ববাস দক্ষিণ।ঞচলের 

অধ্যাপকও অনেক এবং তত্ভি্ন উপস্থিত স্থপারিস পত্র অন্যাক এতাবধি হইবে তদতিগিক 

রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই 1০ 1* চারি আনা করিয়! দিয়াছেন ইহাতে 

বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে । 
এই ব্যাপার দেখিয়! দেব বাবুকে আমর! ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢারূপে 

গণ্য এমত নহে বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্থার! সর্বদাই সম্য় কর! 

আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর কর! হইল এতস্থিপন নিত্য কর্মের৪ বিলক্ষণ পারিপা্টা 

শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদুণ ব্যক্তি অধিক 

ছুলভ 1--চন্ড্রিকা। 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 

গঙ্গাসাগরের মেলা ।--প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা 

9 মাড় সাগর উপদ্বীপের এক টেকে একত্রহইতে আরম্ভ হয়। এ স্থানে যে এক মন্দির 

মাছে তাহ! লোকে কহে যে ১৪** বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে এ মন্দিরে কপিল মুনি 

নামে প্রসিদ্ধ দেবরপ এক সিদ্ধ স্প্রতিষ্ঠিত আছেন | রামায়ত্ত বৈরাগি ও সম্যাসিরদের 

মধ্যে অন্তান্ত জাতীয়ের| তাহাকে অতিপৃজা করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে এ 



৩৮০ গ্ভাদ পত্রে দেক্াব্লেক্ব ক্রুখা 

মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুসং প্রদ[য়কতৃকি উক্ত সিদ্ধষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং 

উল্ত মন্দিরে ৪* বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহ! পর্ধ্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক 

এক ব্যক্তি গুরুর অধিরুত ছিল তাহার মৃহ্যর পরে এ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের 

হইল । তিনি বাঙ্গল। ১২৩৩ সালে এ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন । এবং মেলার যোগের 

পরে কণিকাতায় আিয়। একট! বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত 

আকড়। অথাং দ্রিগ্থর ও খাকি ৪ সন্ধকি 9 নির্মহী ও নির্ববাণী ও মহানির্বাণী এবং 

নির।পন্থীতে একং এত করিয়। বিভাগ করিয়। দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি উহার 

অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে এ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায় । 

বৰ্তমান বসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীথ মেলারস্ত হইয়া ১৬ জান্ুআরি 

পধ্যন্ত ছিপ। এ ঘাজাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়। ও ক্ষুত্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল 

ভৎসংখ্যা ৬০ হাজারের নান নহে এমত অন্থমান হইয়াছে । এবং ভারতবর্ষের অতিদূর 
দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্ীরামপটন ও বোম্বাইহইতে যে বহুতর যাত্রী 

সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্য। ৫ লক্ষের নান নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্রক্ষদেশ হইতেও 

অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবশের চতুর্দিকৃহইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর 3 
ক্ষুদ্২ দোৌকানদারেরা যে ভূরি২ বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারে। 

অধিক হইবে। 

এঁ মাসের ১৫ তারিখে যাত্র লোকের] সানপূজ! ও দানাদি স্থান স্ষীর্ণতাপ্রযুক্ত অতি- 

কষ্টে সম্পণ্ করিয়! প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও 

দাজ] হাঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুষ্প্রাপ্য ধর্দ লাভ করিয়। 
এইক্ষণে আমর।| স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করি । কিন্ত এ মাসের ১৬ তারিখে এ দেবালছে 

প্রাণিমাত্র রহিল না তাহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল ।--হরকর। 

(১* ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ২৯ মাথ ১২৪৪) 

গঞ্জাসাগরের মেলা-_প্রতিবৎসরে গঙ্জাসাগরের যেমন মেলা হইয়। থাকে তদপেক্ষা 

এই বৎসরে অতি হইয়াছিল। এস্থানে নৃানাধিক ৭০ হাজার নৌকা জমা হয় এবং কথিত 
আছে ৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্তু আমরা বোধ করি ইহ! প্রকৃত না হইবে। তদ্িষয়ে 

আমারদের এতঙ্গেশীয় এক জন পঙ্জপ্রেরকের এক পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম 

তিনি লেখেন এ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহ সম্ভব বটে। এবং এমত 

কথিত আছে যে স্থানে এতদ্দেশীয় বাণিজাদ্রব্য ১২ লক্ষ টাকার ন্যন নহে বিক্রন্ব 

হইমাছে। নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোম্বাই অযোধা। প্রীরমপটম লাহোর দিলী ও বঙ্গাদি 
খাদেশ এবং নেপাল ৪ প্রক্মদেশহহতে খহুতর পাক আসিম্াছিল। 



ধর্ম ৩৮১ 

( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪ । ৪ ফাল্ঠন ১২৪৬) 

গঞ্গাসাগরের মেলা !-_গত জান্থআরি মাসের ১২ তারিখে গঙ্গানাগরের বাধিক মেলা 
হইয়াছিল তাহাতে যা'ত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য। যাত্রিরা ভারতবধের চতুদিক 
হইতে কতক বা! অতি দুর সীম! হইতে আগত হইয়াছিলেন ত্তাহার! স্নানের কএক দিবন 
পূর্বাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখোদেশ্ঠ স্নান পূর্ববান্থে সম্পন্ন করিয়া স্ব২ স্থানে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

অপর তৎ সময়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহাধ্য নান! দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়াথ 

বহুতর ক্ষুপ্র২ দোকানঘর বাধা গিয়াছিল এবং কথিত আছে এস্থানে বছসংখাক টাকার 

দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে । কেহ কেহ কহেন ৬০।৭* হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদখিকও 

হইবেক। পরম্ত এঁ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রাঙ্কিত অধিক- 

খ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যে২ং দোকানে পুস্তক ছিল প্রতেক দোকান হইতেই 
প্রায় সমুদায় পুম্তক উঠিয়াছে । 

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪ ) 

বদ্ধমানের মেলা ।- প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রাপ্তিৰ পর দিবস দামোদর নদের 

ধারে বেরূপ মেলা হইয়। থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দিগে 
চারি পাচ ক্রোশ ব্যবহিত বানি লোকেরা আসিম্মা এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে 

ধণ্মজানে দাথোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া বং স্থানে প্রস্থান করে । এতট্ডি 

বহু লোক মেলা দর্শনাণই আনিয়। থাকেন। গত দিবস বেল চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত 

দুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্বক মেল। স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে» 

শ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং তাহার আহলাদাথ অনেক টাকার সোলার পক্ষীহত্য[দি 

ক্রীভ হইঙপ। অনস্তর শ্রুযুত পাদরি সাহেবও স্থযোগ বুঝিয়া এ লোকারণোর মধো 

বীষ্টের মঙ্গল সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মেলাতে আশ্চর্য এই থে বলদারুষ্ট গাড়ির 

উপর অনেক পান্ধী বসান গিয়াছিপ এবং প্রত্যেক পান্ধীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় 

জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড় খুড়ীয়ার ছিদ্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিছ্গ খেদের বিষয় 

এই যে চোরের। গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বত প্রাণিকে 

রেদন করায় ।--কশ্যচিৎ পাঠকম্ | 

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 

সমারোহপূর্ববক বিবাহ ।--বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রযুত বাবু রাজেন্দ্র 

মলিকের সহিত শ্রীুত বাবু রূপলাল মল্লিকের কন্তার গুভ বিবাহ গত « অগ্রহায়ণ সোমবার 

হহয়াকে শুনিতে পাই বাঙ্গেজ বাবু অপ্রাপ বাবহারতা প্রসূক্ষ তাহার পিদন্ত পল 



ভগহ সওবাদ পত্রে মেক্াবেনের কথা 

স্প্রিমকোর্টের মাষ্টরের হস্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত ত্বাহার 

আত্মীগ্নগণেরা ৫০০০০ পধ্ধাশ হাজার টাকা লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহম্ত্ মুদ্রা ব্যয়ে ষে প্রকার 

ঘটা হয় তাহা! সকলে বিবেচনা করিবেন রূপলাল বাবুর কন্তার বিবাহ বটে কিন্তু পুত্রের 
বিবাহের ন্যায় আড়ম্বর করিষাছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন 

করিয়াছেন। 

( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফান্ধন ১২৩৭) 

মহানাচ।--ছ্রীযুত বাবু কানাইপাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের 

বিবাহেতে সংগ্রতি পাথুরিয়া থাটায় একট। অতযচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হুইয়াছিল 
এবং মম্খর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থাম তাহাতে নিশ্মিত ছিল পরে তাহা 
অতুযত্তমরূপে স্থশোভিত করা গিয়াছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জালান 

গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুমারিপধ্যস্ত তাহাতে 

মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিঘৃক্ষ লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্্াতিরেকে নান। সারজন 
ও দিপাহী রাস্/র দরওয়াঞ্জাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা 

ভোজবাজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতর্দেশীয় 

শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং 

এ রাত্রিতে বাটা নিমস্তিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণা এবং তাহার! গৃহপতি ও তৎ্পরিজনকর্তৃক 

সমাদরপূর্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমস্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্ধযাদা হইল অতএব 

যাহারা উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তীাহারদের নাম লেখা উচিত। 

'অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীধুত মহারাজ কালীরুফণ 

বাহাদুর ও শ্রীশ্রীমূত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাজা শ্রীযুত রাজনারায়ণ 
রায় ও শ্রীশ্বযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান বাবুরা বুধবার রঙ্জনীতে 
এ সভাম়্ সমাগত হইলেন এবং ইউরোপায় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের 

সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পকীয় এত কম্মকারক ও তাহারদের বিবি সাহেবেরা 

সমাগত হইলেন যে তাহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য'**। 

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্তুন ১২৩৮ ) 

শুভবিবাহ।--এতম্গরের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুন্তর শ্রযূত বাবু 

প্রাণরুষণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্ন হইম়াছে এ বিবাহ মহাসম'রোহ- 
পূর্বক নির্ব্বাহ হয় যদ্যপিও বূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবাহুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন 

নাই তথাপি কলিকাতার বর্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু 

বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্য়াবস্তক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোৌকলোকি কতা- 



ধর্ম ৩৮৩ 

নিমিত্ত পিতলের তৈজস বস্ত্র তৈল হরিদ্রাদি এব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পর্যস্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহত হুইয়৷ এতদ্দেশীয় 
এতন্নগরস্থ প্রায় সমন্ত প্রধান লোক এবং ইঙ্গলপ্তীয় ও মৃমপমানাপি অনেকের আগমন 
হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস প্রিসীডে্ট শ্রীযুত সি মিউকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল। 
অপর নর্তকীও উত্তম1২ ছিল বিবাহরাত্রে কন্তাকর্তীর ভবনে গমনকালে বরের সমভি- 
ব্যাহারে যে সকল রেশালার আবশ্ক তাহাও মন্দ হয় নাই কেননা মল্লিক বাবুর বাটা 
অবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাট পধ্ন্ত বাদ্ধা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় 
পর্বত দালান নহবৎ নর্তক নপ্তকীপ্রভৃতির বিবিধপ্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি 
অতএব এই কর্ম সামান্য বলা যায় না তবে পূর্বে২ যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে তঙল্য 
নহে ইহা সত্য বটে কিন্তু শ্রাপ্পরমেশ্বরের নিকট প্রাথনা করা যায় যে প্পলাল বাবু যেপ্রকার 
করিয়! পুল্রের বিবাহ দিলেন ইহার নুন কাহার না হয় কেনন। সময় বড় শক্ত উপস্থিত 

ইহার পর আর যে কেহ কোন কম্ম বাছল্যরূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সং চং। 

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ১১ আশ্বিন ১২৪২) 

সংকীর্তনে অনুমতি 1 আমরা আহলাদপূর্বক গ্রমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্িদিগকে অবগত 

করাইতেছি শ্রশ্রীহরি সংকীর্তন যাহ! চিরকালাবর্ধি এপ্রদেশে বিশেষ এতকম্লগরে হইয়া 

আসিতেছিল তাহা প্রায় বংসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অথাৎ যখন খিনি নাম সংকীর্ধন করিয়। 

নগরভ্রমণের অভিলাষ করিতেন ততৎকালে পোলীসের পাস করা খাইত যেহেতু লোকসমূহ 

একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্েট সাহেবদিগের অন্থমতি লওয়া যাইত সংগ্রতি বংমরাবধি 
মাজিস্ত্রেট সাহেবের। অথব1 স্থপরিপ্টেণ্ডে্ট সাহেব পাস দিতেন ন! ইহাতে হিন্পুলোকে 

বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল এ মহাছুঃখ শ্রাযুত বাবু রাধাকস্থ দেবকতৃকি 

মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহ| হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট 

হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া 

পাইতে হইবেক না । আমরা শুনিয়াছি শ্রীযূুত চিফ মাঙ্জিশ্্েট সাহেব ইহার প্রতিবাী 

হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার মত নহে যে নগরে সংকীন্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে 

মাজিস্ত্েট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাল দিপে দোষ কি যদ্যপি 

নগরকীর্ধনে কখন কোন দাঙ্গ। হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়। থাকে তবে এবিময় রহিত করা উচিত 

ইহা! কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিস্্েট শ্রুমূত বেলাকরিয়র 

সাহেবকে জিজ্ঞাস] করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাহাকে জিজ্ঞাস করাতে তিনি কহেন 

কখন কোন উৎপাত লংকীর্ভনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাল্জি-প্বট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন 

দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এতদ্নীয় দ্বিতীয় মাজিস্বেট শ্রমুত বাবু ্বারকানাথ 

ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন প্রতিমা বিসঙ্গনাদি কোন পর্ব দিনে সংকীর্থন 



রি? সংবাদ পাত্রে সেকালের ক্রথা 

বাহির ন। হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অত এব এক্ষণে সংকীর্তম 

করিয়া আনন্দ করহু। 

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 

শুভান্নপ্রাশনং ।__-আমরা মাপ্যায়িত হইয়। প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর 

সোমবারে শ্রিমন্মহারাক্গ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটাতে উক্ত 

নুপাভিনবজাত তনয়ের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীলশ্ীষুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাদুর ইতি রক্ষিত 

হইয়া শুভান্নপ্রাশন কন্ম যথাবিধি স্থসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতত্শুভ বার্ত। বহু সংখ্যক 

তোপধ্বনি হারা ইতস্ততঃ স্থানে স্থৃপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কন্মে রাজবাটীস 

এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহলাদিত হইলেন এ দিবস রাজকোষহইতে বদান্যতাঘ্বার৷ ত্রাঙ্গণ 

পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবঞ্ বহুতর দীন দরিদ্র কাঙ্গালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন । 

(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 

শ্লীুত ডেবিড মেকফালেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ মাজিস্বেট। 

নীচে পিখিতব্য কপিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত । 

আমর। সর্ববলাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহ! শীঘ্ নিবারণকরণের যোগ্য তাহ! 

আপনকার বর্ণগেচর করিতছি প্রতি বংসর শ্যাম! পুর্জার রাত্রিতে মোসলমান ও ফ্রিঙ্গি 
এবং কাফি ও খালাসির| প্রজ্বলিত পাকাঠি হাতে করিয়! রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ামম এবং এ 

অগ্রিময় পাকাঠির দ্বারা মন্ুযাকে মারে ও শরীর এবং বশ্বাধি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত 
শ্টামাপুজার রাত্রিতে এ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্তান্ত বংসরাপেক্ষা অধিক অতএব 

আমর অতিনমভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্বক এবিষয় বিবেচন! করিয়া 
যাহাতে একনম্ম আর ন1 হইতে পারে এমত আজ্ঞ। করিবেন ইতি । ১৮৩৩। ১২ নবেস্বর | 

আমর! সর্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থন! করিব। 

আদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য । 

মাজিপ্রেট সাহেবের হুকুম ।--এ অনিষ্টগনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু 

এবৎসর হইয়া গিম্লাছে অতএব দরখান্তকারিরা আগত বংসর পুনর্বর্বার দরখাস্ত করিলে 
পোলীশ এবং অন্তান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যগ্ঠপি বাধ! ন। থাকে 
তবে এ সম্পূর্ণ বাবার রহিত কর! যাইবেক ইতি ।__জ্ঞানাদেষণ। 

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪) 

ছুর্গার দুর্দশা ।--আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চুচুড়াতে আনিয়া দেখিলাম এক চতুতু্জা 
ূর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চুঁচুড়ার লোকেরা! বারইপ্ারি পৃজার্থ এই মৃস্থি প্রস্তুত করে 
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তাহারদিগের মধ্যে ধশ্ম বিষয়ে ছুই দল আছে একদল তাতি ভাহার! বৈষ্ণব অপর দল 
শুঁণ় তাহারা শাক্ত অতএব এ মৃত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল 
পরে শুড়ি দলের! মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে ভাহারদিগের 

ব্যতীত বলিদান পুঁজ! হয় না অতএব মাঞ্জিস্বেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবার 
সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট শ্রীযূত শামিয়ল সাহেব হুকুম ধিলেন অগ্নে 

বৈষ্ণবেরা পুজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুড়িরা বলিদান করিয়। পূজা] করিতে পারিবে 
এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাতিরা পূজা করিয়া তাহারদ্িগের ঘট বিসঙজ্জন দিল পরে শুড়িরাও 

ছাগলমহিষাদি বলি দিয়া পূজ! করিয়াছে এইক্ষণে বিসজ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত 

হইয়াছে তাতির! কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসঞ্জন দিয়াছে এখন শুডির 

দেবীকে গঙ্গায় দিবে শ্তড়িরা বলে সকলে মিলিয়৷ বারইয়ারি পুজ| করিয়াছে তবে তাহারা 

একদলে কেন বিপচ্ছনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় ছুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত 

হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঞ্জা পাদ না এ দুর্গার আপৃষ্টেও 

সেই দশ। হইয়াছে । কম্যচিৎ চুচ়ড়া নিবাসিনঃ। 

২১ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ৯ মাথ ১২৪৩ ) 

এক দ্বিবস দেবীর পূজক ব্রাঙ্ষণ যথা নিঘ্নমে প্রাতঃল্ানাদি সমাধা পৃর্ববক মহামায়া 
অর্চনার্থে মন্দিরের সঙন্্রিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত 
চারি পার্থেধূপ ও দ্বতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অতাস্ত আশ্তধা 

হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরে! বিন্মগাপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের 
চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে । সুখে এক প্রকাণ্ড 

চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আরং সামগ্রী ও একখান! চেলির শাটী তছুপরি এক 

্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ ্বর্ণাপক্কার তাহও প্রায় 

ছুই সহত্র মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত এ অদুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তর হইয়! কিয়ৎকাল 

বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়নপূর্বক সেই সকল পোপিত 

ধৌতকরত বস্বাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটা ৪ ১নবেদ্য প্রতি দ্রবাসমূহ গ্রহণ করিয়া 

প্রকাশ্টরপে আপন ভবনে আগমন করিলেন! পরন্ভ তাহার দুই চারি দিবল পরে উক্ক 

নদহইতে এক মুগুহীন শব ভাপিয়া উঠিল ইহাতে স্থৃতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণের! বিলক্ষণ 
রূপেই অশ্্মান করিলেন যে ঈশ্ববীর নিকটে এ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য 

দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজ। আপনার সাধনার নিমিতই এপ্রকার ভগ্নানক নহাকম্ 

সমাধা করিয়াছেন । 

এই বিষয় সব্ধর্র রাই হইলে বর্ধমান জিলার অধান চারি থানার দারোগ। আসিয়া 

২৪৯ 



৩৮৬ স্গন্যাপ পত্রে সেব্যাতেলত্র কথা 

অনেক অন্তসন্ধান করিয়। কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন ন। বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ 

সপ্রমাণ হইল কেনন। সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল ।_ জ্ঞানাছেষণ 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ ২৩ মাঘ ১২৪৩) 

মআামর! গত সপ্মাহের জ্ঞানান্বেষণে বর্দমানের সম্গিহিত রঙ্কিনী দেবীর নিকট থে 

নরবলির সম্বাদ প্রভাকর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেন্ট তাহার সন্ধান 

রস্ত করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিশ্তনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন 

বিলঙ্গণবূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত 

'আামর। অত্যান্ত 'আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব 
উপস্থিত হইয়াছে মে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরধলিতে লিপ্ আছেন এবং 

আমর। আ।রে। জানি এই রক্কিনী দেবীর নিকট পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে! 

এইকণে জিজ্ঞাসা করি ধাহার। বণশিয়। থাকেন সমাচার পন্ধে যে সকল সম্থা 

প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাহার! বিবেচনা করুন এই এক সাদ গ্রকাশেতে 

'সধিক উপকার হইবে কিন জ্ঞানাদেষণ। 

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪ ) 

বঙ্ধমনে নরবশি ।_-অতি নিকটবন্টি বর্ধমান জিলাতে মধ্যেই নরবলি হওনবিষয়ক 

জনশ'তি দেখময় প্রচার হইয়াছে তংপ্রশ্তাবে দদি আর কিছুকাল মৌনী থাক| যায় তলে 

আমারদেব কর্তবা কশ্মের প্রুটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্গেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির 

স্থানে এমত পৰ প্রাঞ্ হওয়া যায় তাহাতে উক্ত বিষম্ন অতি স্পঞ্টরূপে লিখেন কিন্ধ এমত 

'অদ্তবাপার যে স্থপ্রিম গবণমেন্টের চগ্জের গোড়ায় হইনা থাকে ইহা অসন্তব ভাবিয়। 

শ্বামর| এই পধ্যস্ত প্রকাশ করি নাই । কিন্তু এইক্ণে দুষ্ট হইতেছে যে এ বিষয়ের সত্যতার 

'মন্ুভব সরকারী কম্মকরকেরদেরে! মনে উদয় হইতেছে অতএব ভঙ্িবরণ প্রকাশ করাতে 

আর বিলম্ব কর্তবা নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্িষয় প্রতিকারার্৫থ বিলক্ষণরূপে 

অন্ুসন্ধান করা যায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্ধমাধারণের মনে এই অন্মভব হইয়াছে ফে 

এ অদ্ভূত ব্যাপার বঈমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং এ বংশ্টের মধ্যে যখন কোন ভারি 

অশ্বাস্থা উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানেব আবশ্বক বোধ করেন। সংপ্রতি এ বংশের 

মধ্যে কোন এক বাক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসস্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল 

এমত ছনশ্তি আছে। এঁঞ্জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে 
৫ট। নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহৃব করেন এমতও শুনা যায় না কিন্ত এ নরবলি এ নূরর 

স্বেচ্ছাপূর্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই 

বঞ্িকরণের বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদগ বাহক 
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নানা প্রকার প্রবোধ দিয়। কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্টার্থ তোমার মন্তক চ্ছেদ্ন হওয়াতে 
ষেদুংখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গগমোনোত্তর এ মন্তক যোঙ্ধিত হইয়া 

নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইবা। সংগ্রতি রাঞ্জবাটীর মধো এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার 

একটা পুত্র ছিল এক দিন মে কোথায় গেল তাহার কোন অন্থসন্ধান ন। প1ওয়াতে এ বেওয়া 

দাসী এ বংশের উক্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার পুক্রকে অবশ্থই 
বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্তনাদ রোদন করিতে লাটগল। এ নরবলির 

মন্তকম।ত্র আবশ্তক তাহ! উতৎসর্গানম্তর বেদীর নীচে রাখা যায় এবং এ দ্দিণাস্থ সকপ লোকের 

এমত অনুভব আছে নে থে বেদীতে এ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থাশ অধিলগ্গে 

খনন করিলে এই বাঁপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়। যাইবে । এতাবহ সম্বাদ আমবা যেমন 

পাইলাম তেমণ্ন অবিকল প্রকাশ করিলাম । আমাবদের ভবস| হয় যে ইহার সত্যতা 

নির়ার্থ অবশ্য অন্তন্ধীন হইবে তাহাতে এ বেদীব শীচন্কান খনন কবিগে প্রতাঙ্গ হইতে 

পাঁরে। এবং ধদ্যপি এমত ধোষণ| কর! ধায় যে দে বাক্তি এই বিশয়েব সম্থাদ দিবে ভাহণে 

পারিতোধিক দেওয়। খাইবে ইহা হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পাপে। 

(১ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২) 

গঙ্।তীরে লইয়। গি্। রোগি বাক্জিকে যাইচ্ছাতাই একটা খড়ু। খবে গে তাহাতে 

দিবার রৌত ৪ রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে ন|। এমত স্থানে দুষ্ট 'এণ, 

'দবসপধ্য প্ঘ থ।কিতে হয় তাহাতে তৎকালীন ছুরবস্থানুনারে সম্ভাবনা পাড়াগঞল তাহ 

মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অভিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মণ” চিকিৎ্ঘকের পরামর্শ মে 

এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়। ঘা । পরে তাহাকে এরূপ দরহইতে উঠাহঘ। প্রবাহসমীণে 

পইর়। অঙ্গ শরার জলমগ্র করিয়। অদ্ধ রৌদ্রের তাপে আত্রকমিতে পাণে অনন্তর ছুই একি উন 

গায় স্থঙ্জন তাহার পাদা ুট মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব/ক্কি তাহান বসলে মন্তিক। 

লেপন করিছ হরিবোল২ বলত কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল দুখে দেয় কিন্ত এমতপ হতে পারে 

নে এর মূর্থ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইভে না পারাতে এভতিশীদ ভাতার মরণ সম্তাবল। থাণে। 

ন। এবং রোগিরে। বোধ হয় থে আমার শা স্বৃত্যু হইবে ন। ভাহানে মে টেঁচাহয়া কথহিতে 

থাকে বে মাহি এইক্ষণে সরিব না আমাকে এপানহইতে উঠাইয়! পইয়। ঘা৭ তাহাতে 

মান্য স্বজন & ঘম্দন চিকিৎসককে পুনর্বার জিজাস! করাতে তিনি বোধ করেন যে 

এখন ফিরাইয়। লইয়। গেলে আমার অপধম হর অতএব রোগির 'শাস্মীয় কোন ব্যক্রিকে 

গোপনে ডাফিগা কহেন মে ইহার গার বড় অপেক্া নাই এঠক্ষণে ফিরাইয়! লহয়! মাওয়া 

অন্ুঠিত। অতএব এ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় 

ম্নবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে১ দখন ছায়ার 'ালিয়। রোগির 

কোমরপধ্যস্ত জল উঠে তপন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ টানিয়া লইতে থকে এইবূপে টানাটানি 



৩৮৮ সংবাদ পত্রে সেক্কাজ্দেশ কথা 

করাতে কখন২ তাহার শরীরের কোন২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় ন। 

এইরূপ নির্দয়তার বাঁপার করিলে স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপধ্যস্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি 

ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুখ হয় তথাপি শারীরিক যাতন! বিষয়ে টচতন্ত থাকে 

এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কখন২ 

তাদুশ যাতন। ন! দিয়। কিঞ্চিৎ কাঁল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্তু অতিদুর্ব্বল 
শরীরে ইত্যাদি যাতন। দেওয়াতে স্থৃতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীঘ্বই উপস্থিত হয় তখন 

পুনর্ধার লইয় গিয়। জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে ন। পারিয়া তাহার 

অন্িশীঘ্ব মুত্র চেগা পায় অর্থাৎ অননরত জল গিলিয়! দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল 

গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়। 

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ১ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঙ্গাতীরে 
নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশ! থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তির] গঙ্গাতীরে 

লইয়া যান না। দিন২ সহমত রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে স্থততরাং সকলের এক প্রকার 

ভাব নহে কি্ত আমারদের উপরিউক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহৃব করিতে 

পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতন। পাইয়! অনেক ব্যক্তি সুস্থ 

হইয়। ফিরে আইসে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ 

হইতে পারে। 

এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফাম্মরে এইরূপ লেখেন যে যে 

শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি মাছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর 

তন্মধ্যে ৪০১৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষুর নাম থাকিবে 
৫০০০ বংসর পধ্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে । তংপরে সামান্ত জলের ন্যায় গঙ্গার পবিস্রতা 

গুণ থাকিবে না৷ এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪* বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রীয় সকলই এমত 

বোধ করেন যে আর ৬* বৎসর পরেই তদ্রুপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে 

পাইব না সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুবদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা 

হুইপে কির্ূপে তাহারদের স্বর্গ প্রাপ্চি হইবে । এবং সচ্ছীলতাবাতিরেকে স্বর্গারোহণের আর 

কোন্ সোজ! পথ পাইবেন তাহারদের অযুক্তধশ্ম বজায়রাখপের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বার] আর 

কোন্ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাহারা এই অতিনিদ্দয় ও দ্বণ্য অন্তর্জলের 

ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বার এমত জ্ঞানোদয় 

হইবে ষে গঞঙ্গামাহাত্মের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা! এ ৬* বৎসর অতীত না 

হইতেই অবশ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাস করি যে শাস্ত্রে 
যে কালপধ্যস্ত গঙ্গামাহাত্মোর সীমা আছে তৎ কালের পূর্বেই কেন তদ্থিষয়ে বিরত না 



ধর্ম ৩৮৯ 

হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শান্ত্রবিষয়ে কিঞ্িৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে । 
অতএব এই বিষয়ে তাহার। বিশেষ বিবেচনা করুন ।--রিফরমর | 

(২ ডিসেঘ্বর ১৮৩৭ । ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

কাঙ্গালি বিদায়।-_-গত বুধবারে পাতরিয়৷ ঘাটাস্থ শ্রীযূত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ 

ও শ্ীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৬মাতৃশ্রান্ধে আবাল বুদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখাক কেহ২ 

কহে ৫০1৬ হাজার কেহ কহে ৭০।৮০ হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল | 

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্ক অতিধরিদ্র মঙ্গরি করিয়। দিনপাত 
করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে। 
যদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত এবং যদি তাহারদের 

গোপনে আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরো অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত । 

প্রাপ্ত রাজা গোপীমোহন ও বরূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে অনেক কাঙ্গালি চগ্রাশ। 

হইয়াছিল ততপ্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রাঙ্ধের পরধিবস প্রভাষে পাচ ঘণ্টা সময়ে 
তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোরা গিয়! সাত খণ্টাসমঞজে বিদায় আরস্ত হইল। প্রতোক 

্রাহ্মণকে আধুলি এবং সামাগ্ত ছোট ঝড় কাঙ্জালিরর্দিগকে এক২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। 
আমরা এ স্থানে গিয়া দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্জালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপধ্যন্ত 

আনিয়াছিল। কিন্ত শুনিঘা আংলাদিত হইলাম যে ব্যাপারে কোন ছুর্ঘটন। হয় নাই । 

ইহার কারণ ছুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়ীসিরদের সতর্কতা । নিমতলার 
রাস্তার ধারে বাবু মুর সেনের বাটাতে এক জন কাঞঙ্গালি প্রসব হইল। এবং এ বাটার 
কর্ত! বাবু এ প্রন্থতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণ।বেঞ্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে এ শিশুসগ্তানহ্ধ 

বাটাতে পহুছাইয়। দিলেন । ছুই প্রহর দুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঙ্গলি বিধায সমাপন হইল। 

(৩১ মার্চ ১৮৩৮1 ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।--শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্থাস্থা বানু! আবণ 

করিয়া বারাণনী হইতে কলিকাতার বাটাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্ক উত্তীর্ণ হওনের 

পূর্বেই মাতার লোকাস্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বানু অতিসমৃদ্ধিপূর্বক মাতশ্রাদ্ধ সম্পন্ন 

করিয়াছেন। গত শুকুবারে বন্তসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত মাছে 

অন্যান ৫* হাজ্জার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ত্রাঙ্গণকে ॥* এবং অন্যান 

শৃত্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।* করিয়া দিয়াছেন। 

(২* অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কাঠিক ১২৪৫ ) 

বাবু আশ্ততোষ দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ '--গত সপ্তান্কের শেষে শ্রদুত বাবু আশুতোষ দেব 

অন্তি সগারোহে মাতৃশ্রাঙ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন । তছৃপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দিক হইতে 
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বনুতর কার্ালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রতোক ব্যক্তি ২ টাকা করিয়। পাইবে এই 

জনরব রা ছওযাতে ছুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইবপ 

প্রত্যাশাতে মুগ্ধ হইস। স্্ী পুরুষ বালক সাধারণ নৃযনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইরূপ 
জনত| একত্র হওয়াতে নিত যন্রপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রপ হইয়াছে। 

এইট ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহার! 
ছুই টাকা প্রাপণাশায় আপিয়া কেবল | পাইল । তাহা নকলে নহে একখান নৌকাতে 
অনেক কাঙ্গালি উঠিয়। হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল এ নৌকা! উল্টিয়া পড়াতে 
আনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই আ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় 

হইয়াভে। 

( ২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কা্তিক ১২৪৫) 

সংপ্রতি শদুস্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে আছ্ধোপলক্ষে যে বুহদ বাপাব 
হহগাছে হংলগ্তীয্ পাঠক বর্গের তচ্ছবণে আহলার হইবে তমিমিত্ আমর। তাহার 

খোকরূপে লিখি । 

গত শনিনারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুব বাটার সম্মখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিপ 

নান। দ্রবা ৭০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী ছুই ত্রহ্গদিশীয় ঘোটক সহ এক 

শকট ৭ এক উত্তম পালকি এবং ভাউপলা ও অন্য২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহ। স্থানেব 
অনভাপ্রযুণ্ত শিখনে অনমথ হইলাম এ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত বাহাব! 

নিমগ্সিত হইপ্াছেন তাধারপিগকে সম্মান কণে প্রদত্ত হইবে এ পণ্ডিতগণ এ সভায় 

ধন্ম শাস্্ম ও রাঙ্ছনীতি পাতি ন্যায় ও 'অলঙ্কারাদি নান! শাস্ম্ের বাদান্থবাদ হইছিল এ 

সকল পর্ডিতদিগকে মে কেবল শাস্ব ও ধন্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানসারে 

দান হইবে এবং যে বাক্তির পাগ্ডিতা ও অধিক শিষ্য তাহার! অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের 

পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাকা দিয়াছেন কিন্তু পোলীশের নিবারণ থাকিলে ২০০০০০৬ 

লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমর! শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কার্ছালি কিছুই পায় 

মাই ইহার প্রতি কারণ এই যে ধাহ।র। কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত ভইয়াছিলেন ভাতা: 

ভদ্র সন্তান বটেন কিন্তু তাহার! ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাঙ্গালির] বিমুখ 

ইইয়াছেন। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 

( ২৮ মেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ১৩ আশ্বিন ১২৪১) 

অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৮ প্রাপ্তা বিমার আছ 

ধন্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন । এবং এ শ্রাদ্ধ আহারীয় এবং কিঞিহ২ 

পয়সা প্রাপণের অমুলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্জালির আগমন মাজিস্ত্রেট 
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সাহেবের। নিবারণ করেন এতবর্থ পূর্বেই আমর] তদ্বিযয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি । 

নদ্যপিও উক্ত বাবু তছুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিং২ দান করণ স্থির করিতেন 

তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়।তে তদিবাংণাথ 

মাজিস্ত্রেট পাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্ত শুন। গিয়াছে থে উক্ত বাবু 

এ সকল লক্ষীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারদের উপস্থান 

নিবারণার্থে মাজিত্বেটে সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে। [ ইংশিশম)ন। 

২৫ সেপ্টেশ্বর ] 

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ গাশ্বিন ১২৪৬ ) 

বাবু আশুতোষ দেব ।-শধুত বাবু আশুতোষ দেবের বিমা এছ আতি 
 মমঞ্জাহপূর্্ক হইছ্াছে । বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণেবদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিএব 

মাম্ণা ইহা শ্ুনিধা আহ্পাদিত হইলাম মে তৎসময়ে কীঞ্গলির সমাবোঠ হয নাই । 

( ১২ ছুন ১৮৩০ । ৩১ টদাষ্ঠ ১২৩৭) 

সতীর পক্ষীয় আরঙজ্জিতে আগামি দিবস সহি হইম। পার্লমেন্টে প্রেরিত হঈবেক 

অতএব এ বিণরে পর্ধ সভাস্থেরদের প্রাতিবাদিঘরূপ বাহার! হইয়।ছেন তীহাব। 

নাপনারদেন পক্ষীঘ ব্যবস্থা প্রন্থভ করিয়া! পার্লিমেণ্টে প্রেবণ করুন তাহাতে সেই 

বিষম উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিম।ংস। পার্লিমেন্টে হইতে পাবিবে | 

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৭ মাঘ ১২৩৭) 

প্বীদাহ নিবারণ ।--হুগলীর অন্তঃপাতি কুষ্চনগরে ভত্রিলোচন তকালঙ্কার নামে 

এক জন পুরাতন অধাপক ছিলেন যদ্দিও তিনি অত্যান্ত জর! ছিলেন যখাথ বটে কিন্ধ গত 

পৌম্ মাসে পীড়িত হইয়। তন্মাসের যোড়শ দিবসে নুহস্পতিবার সখ্য দয়ের অব।বহিত 

পরেই লোকান্তব গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্বেব ভর্কালঙ্কাগের পুত্র বৈদসনৃহকত ক 

উক্তিতে পিতার রক্ষার প্রত্াশ। পরিত্যাগ করিত! তাহাকে জাঙ্চবীতে আানিতে উদ্যত 
ছিলেন কিন্ত তাহার প্রতি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়। খ্বামিকে গঙ্গা যান। করাইতে 

নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্যোর লোকাম্তর গমনের পর তাহার গৃহিণার সহমুত। 

হইবার বানা ঘোষণ। হইব।তে তদঞ্চলের থানার দারোগ। এবং ভুমাপিকারির লোকেরা 

তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্ক তাহারদিগকে তক্জন্য কোন চেষ্ট। করিতে হয় নাই যেহেতৃক 

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পুন্র এবং বহু গোগী একত্র হইয়া সহগমনেক্্ুকা গৃহিণীকে বিশেধ 

সাবধানপূর্ধক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাহপধ্যন্থ 

উপস্থিত থাকিয়। দ্দ২ স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদ্যতা সী কিঞিংকাল অনাহারে 
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ছিলেন কিন্তু পরে আহারাদি৪ করিয়াছেন এবং গৃহকর্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ 
অন্মদ্দেশের শীপ্ীযূত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কি স্থুনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে ততদ্দারা 

অনায়াসেই স্ত্রীহত্যা নিবারণ হইতেছে স্থতরাং কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 

অন্মদাদির অবশ্যকর্তব্য হয়।--সং কৌং। 

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 

নেপাল ।-_পশুপতি সততীর্থস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের 

নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা স্্রীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও 
রক্ষণাবেঙ্গণাদি করিয়াছেন তাহ। এ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে । মতবর সিংহ নৈয়ন 

সিংহ মহাবংশ্ঠের মধ্ো জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শাস্বান্থদারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল 

কর্তব্য কর্ম সে সমুদায় ভারই এইঞ্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে। এ জোষ্ঠতাপন্ের 
মধো সর্বাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশ্যক কন্দ অথচ যে কর্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন 

করেন ন! সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে ত্াহারদের যুবতী ক্ত্রীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণা- 

বেক্ষণ করণ। সত্যযুগে বিধবার স্বজনেরদের কর্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিতা হওন প্রযুক্ত 

প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিষুগে শাস্ত্রের আজ্ঞা বিধানেতে জ্ীগণ যে দগ্ধ 

হইতেছে এমত নহে কেবল স্বঞ্জনের লোভপ্রযুক্তই । যেহেতুক কোন শাস্ত্বেও যদি 
সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাস্্ান্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনেরা এ সকল 

স্বীরদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্র্বক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর 
জীবিত থাক তবে সর্বপ্রকার দুঃখ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহার! অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ 

করে এবং যদ্যপি কেহ এমত বিবেচনা করেন যে জীবদ্দশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ 
যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সততা নিশ্চয় 
জানিতে পারিবেন। অতিযস্ত্রণাথটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্ত অখ্যাতি ও 

দরিজ্ুতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বার! এ দারুণ ম্ৃত্যুয়ও দূর হইতে পারে। তবে 
বঙ্গ দেশীয় লোকেরা অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ ঘে অত্যুত্তম জ্ঞান করিতেন 
সে অতিষ্বণাই। ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনের 
নির্দয়তা ও লোঠ। তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আধ্যাবর্তের অন্যান্ত স্থানে 

শাপ্্ অতিমান্ত ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সভীহওন অত্ল্প। 
অতএব বঙ্গদেশীয় লোকের] ইহা বিবেচনা করুন এবং যুক্তিসহ এই আপত্তি যদ্যপি 

থগ্ডন করিতে পারেন করুন। বঙ্গদেশে যেমন নতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও 

হইত কিন্ত জেনরল মাতবর পিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল 
নির্দয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিভারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধাম্মিক এবং 

অত্যস্ত হিন্দুশ্মপরায়ণ উক্ত যাআী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে পারি 
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যেহেতুক আমিও এঁ পশুপতিনাথ তীথে গমন করিয়াছিলাম। ফলত: ই মিংহজী অতি- 
দয়ালু ও সংন্বভাবী এই প্রযুক্ত তাহার পরিবারস্থ বিধবার! আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নিয় হইয়। 
স্বং বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও স্থশিক্ষিতকরণাথ প্রাপধারণ করিতেছেন এবং যে 
নিন্দয় বাবহার শাস্ত্রানগামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ এ বাবহার যে তিনি 
সচ্ছীলান্ত:করণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত এ বিধবারদের আশীর্বাদ পাইতেছেন। 
অন্ত খাত্রী। নেপাল। 

(৪ এপ্রল ১৮৮০ । ২৩ চৈত্র ১২৪৬ ) 

ত্রিটিস গবণমেণ্টের বু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধণ্ম সঃমরণ :হিত 
করিবেন সেই তাতপর্ধ্যা্থসারে লা উলিএম বেন্টীঙ্ক সাঙেব এদেশীয় কতিপয় প্রধান 
লোকের সম্মতি লইয়। ১৯৩৬ মাপে সহমরণ রহিত করেন কিছ এ মান্। প্রকাশ হইলে 
পথ এতদ্দেশীয় বহু সংখাক সম্গা€ লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজে সভা করিয়া 
স্থির করিলেন এ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় 
উপস্থিত করিলছিলেন এই বুহদ্ববাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের ঠিতাহিত বিবেচন।- 
জন্য সহমরণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগা অট্রালিক1 [নাউ ] এই শযোগে প্রশ্নত বাটী কিন 

স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাটী প্রস্থত করিলে ভাল হয় কিন্ধ এসকল অধিক টাকার কর্ম 

অতএব উীদা দ্বা। টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রশাবের পর চাদাপঞ্রে সকলে 

স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎ্পরে ধন্ম সভা নামে এক সভ স্থাপন মু উক্ত সভার অভিপ্রায় 

ছিল হিন্দু জাতির ধর্খ রক্ষ। করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রঙ্ষাথে বেখি সাহেবকে 

বিপাতে প্রেরণ কা'যাছিপেন কিন্খু বিলাতবাসি বিচারক্ঠাব। ধশ্দ সভার & প্রাথনা 

অগ্রাহ্থ করিলেন তাহাতে স্থতরাং ধশ্ম সভার মনস্তাপ হইয়াছিল কিন্ধ তথাপি চাদার টাকা 

সংগ্রহ করিতে ক্রটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন এ টাকার দ্বার! স্থান ক্রয় 

করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত বাটা প্রস্বত করিবেশ পরে সম্পাদক মহাশয় 

বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস '্ছাবৎ সভোর| একত্র হইয়া দেখিলেই 
ক্রয় করাযায় | আমারদিগের ম্মবণ ভয় সভা মহাশযম়র। ভুমি দেখিয়াছিলেন এবং 

ক্রয়ার্থে ঠাদার টাকা৪ সংগ্রহ করা গিম়াছিল কিন্ধ কিজন্য 'ঠমি ক্রয় হইল না বলিতে 

পারি না। 

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহথ হইলে ধশ্ম সভ। যখন পরামর্শ করিলেন দেশের 

এঙ্গল ও ধশ্ম সংস্থাপনার্থ সভ। বাধিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল এ সড। 

জগতের উপকার করিবেন এবং যাহার। ধশ্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও সভার শাসনে 

ভীত হইবে কিন্ধ শেষ দেখিলান সভার কাধ্য কেবগ দলাদপিত্ে প্ধ্যাপ্ত হল 'আর 

স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শমুত বাবু প্রমথনাথ (দেব সভার 

সর ৩ 
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ধনবক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্ধু তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহন্তেও ব্য করেন 
নাহ সুতরাং দাতার। হিপাধ চাহিলে এ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার 

ভিসাব কে দিবেন । সন্পাদক নহাশয়কে দিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন 
এট কথ। ধলিয়। নির্লিপ্ত হই) বদিবেন তবে কি এ সমূহ টাকা শুন্তেং উড়ীয়া গেল 

আমর! দেখিতেছি এ ট।কার দ্বারা কেবল দলাঁদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর 

মনোভ হিংস। খেষ আর শন বুদ্ধি ভইতেছে। 

ধম্ম সভা পরমেখণ সাজা করিয়। স্থকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল 

৭ পন্মবন্গণ। করিবেন এবং স্াছেমিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ৭ সংল্রব রাখিবেন 

ন। [কিছ এভগণে মভাদ্ধেমদিগেব সহিত সাক্ষাৎ সম্বচদ্ধই ধম্ম সভার পত্র চাটা চাটি 

১ইতেতে আমর! হাহা আনেক দুগান্ত দখাইতে গারিব আর এপর্যন্ত মঙ্গল কন্ম 

[কি হহগছে 2াঠা। দৃর্িগো্ব হয় না এবং দেবেশ হিত করিবেন দূরে খাকুক বরং 

(বপরাত হইর়। উঠিতেছে দলাধণি বাপারে সাধাধণের কি লভা আছে তাহা বলিতে 

পরি শ। ভবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞিত স্থুমার হইদা থাকি বে হুর্দাল ত্রাঙ্গণ কায়াস্থেবা 

এপো২ ভাহার পদ্দ। করিম! থানেন কিছ একেব কিঞ%িৎ লভা অনেকের অলভ্য 

হইতেছে পা পেশায় লোরকবদের পরস্পর প্রণয় বে মহা গ্রখের কারণ তাহ 

ভঙ্গ হহয়াছে এবং এ মনোশধ প্রযুকই রাজনারায়ণ বায় কুকণ্ম করিয়া কারাগারে 
প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হস পরদ্পর বিচ্ষেদে শেষ বক্তাপক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব 

কুরিয়র সম্পাদক মইশিয় যাহ। বলেন ধশ্ম সভার পামে গব্ণমেন্টের নিকট আবেদন 

হইবে মামাবদিগেব বাধ হয় তাহ। হইলে& হইতে পাবে কেনন। এত সভ। শ্রকৃতি 

ভঙ্গ বাধয়াছেন অতএব ম্থা।খপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবাধ আটক নাই এবং বাটা 

কারবার শিখি টাক। লইয়া তাঠ। উদ্দরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য 

বটেন যখন পরম্পর মনোঙঙ্গ হইয়া উঠিপ তখন বোধ হম “কহ ছাড়িয়া কথা 

কহিবেন না। 

€ষ সময়ে কলিক।তার মধে। নানা প্রকার বিদ্যা সুযোর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 

দেশীয় নোকের। সভা হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়ের বিদেশীয় 

সভালোকের নিকট ঘ্বণিত হইতেছেন অতি লঙজ্জার বিষয় শ্রযুত রাজ! রাধাকান্থ দেব 

শ্রীযুত রাজ। কালাকৃঞ্ বাহাদুর শ্রযুত বাবু আশ্ততোষ দেব শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব 

প্রত্তৃতি মান্ত মহাশয় সকলকে গ্রিজ্ঞাসা করি এপধ্যস্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমাথ রক্ষা 

হইয়াছে আর আপনারা ধাশ্মিক অন্তেরা পাপি্ট এই অভিমান £ক অজ্ঞানতা। মুলক নহে 
ই মহাশয়ের। মহা বংশোষ্ভব হইয়া যে অভিমান করেন ইহা কি ত্বাহারদিগের দ্বণাজ্জনক 

[নন্দাকর হয় না অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত মৃহান্থভব লোকেরা এবিষয় বিবেচন: 

করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষম অধম শূড্র কৈবর্ধাদিব কম্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিগ 
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থাকেন পরমেশ্বর তীাহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধন্ম কম্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের 

সন্তোষ করিতে পারেন বায় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন। ভাস্কব। 

( ১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কাহিক ১২৩৮) 

শ্রিযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুব।-_সংপ্রতি কএক সপ্পাহাবধি উন্লিপিয়ান জানবুল 

ই্চিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্জর ও সমাচাব দর্পণগ্রভৃত্ি পত্রে সম্পাদক সাহোবেবা 

প্রসন্নক্মার বাবুব দেবীপৃজাকরণ বিষণ লইয়। মহঠান্দোলন করিতেছেন টাহাবদিগের 

বোধে এ কন অত্যাশ্মধা হইয়াছে । তাহারা কিজ্জান কবিয়াছেন শিলা ছলে ভাসিয়াছে 

কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেদীপামান হইয়াছে কিন্বা সপেব পদদশন করা গে অথনা 

পশ্চিমদ্িগে কৃ্যোদয় হইল কিন্া বহ্ধি শীতঙ্গ হইলেন ব1 পর্বাতে পদ্ম বিকমিত দেখিয়াছেন 

ইতাদি অসম্ভব দর্শনে যেগ্রকার লোক চমতরুত হইয়া থাবে টাল সম্পাদকেবা প্রায় 

সেইমত আশ্র্যা বোধ করিয়। মহা গোলযোগ উপস্থিত কলিযাছেন হায় কি পণার 

কথ। প্রসন্নকমার বাবু অতি স্বনুদ্ধি বিদ্বান বিচক্ষণ লিখা বংলোধব বৈপঠবালি " বাব 

গোপীমোহন ঠাকুরেব পত্র যিনি ধার্শিকা গ্রগণা ধন্া মানা দেবদেবীপজাপিন্সিয়ে পক্ষপাজশনা 

অথাৎ হিন্দরদিগের উপাসনাকাপ্রবিময়ে যে পাবা মাছে নগর পধাদেবজাব উপামন! 

প্রধানকূপে চলিতা আছে ইহাতে £কত শাক ৫কঠ ঠশব কেহ গাণপানা হি (সৌব 

কেহবা বৈষ্বরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্বাদিগি ধন্ম রক্ষা কপিতে "ন্থা বাছি' 

তাহাকে পক্ষপাত্তি জ্ঞান করবেন । বিশেষতঃ শান এ টৈযশবিল পো কাহাবহ নাছ 

অটিনকা দেখ। যাইতেছে কিচ্ছু ইহার মধো অপক্ষপা্ি বাকি প্রশংসনাম মেঙেডুক 

তাহারা গুরপদিষ্ট ইঈ দেবতাণ উপাসনা ধখাবিতিজ্দ কলিম! থাকেন সভ্য দেবতার 

তাহার নিকট তন্তলা মানত যেমন একেই পাচ পার্টিই এক তি পিশ বার্বি মধো 

উক্ত বাৰু অনা ছিলেন ভংপ্রমাণ দেখুন এ প্রদবি নিগত নিদবাসিত£ গান! ক পয়াছেন 

এবং মূলাজোড়ে ৬ গঙ্গাতীবে একালীমৃদ্ি ৪ শিবপি্ স্থাপন কিমা কিবা অপূর্ব 

মন্দির নিশ্মাণপর্বাক অপূর্ব সেবার পরিপাটী করিয়। গিমাচছেন তাহার বীঠিদশানে লোকসকল 

চমৎ্কৃত হয় এই মহামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সম্থানদিগকে বিপগণরূণে দশ্মকশ্মািগ 

উপদেশ করিয়। গিয়াছেন এবং ভাহারাএ পৈভ়ক ধারাবাঠিক এহিক পারগিকে? কম 

বথাসাধা সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চধা বাপার কি হইসাছে। 

অবোপ বালক কএক জন বাহার! কিঞিহ ইজরেজা পড়িয়া পৈতৃক থে ধর্ম দেবদেবা, 

পূজ। পিতৃশ্রাঙ্গাদি ভ্যাগ করিঘাছে বা কিনে চা ভাানদিগের প্রবোধাণ প্রসন্নকুমার 

বাবুপ্রহৃতি কএক জনেন ন।ম দৃষ্ান্ত'খে লিখিরাছিলাম 

অপর তাহার এবং তাহার সহোদরেরদিগের ব্রদ্ষণাভগ্াণ আপা শিহাকপ্ম অিসন্ধা। 

কর ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত এ নিমমিতসময়ে দর্শন পুজ্জন দপ যজ্ঞাদিতে 



৩৯৬ ওন্বাদ পাত্রে সেব্াতেনত্ত হু 

কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধ কেমত ব্যাকুশচিত্ত এবং তত্বৎকশ্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ 

পগ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রা্দির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি 

কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্াদপত্র প্রকাশকের বুঝি তাহাকে 
একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে হহ!র তুল/ অবিবেচক লোক আর নাই। 

অপর উক্ত শম্পাদক মহাশয়ের যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পৃজাদিকশ্ম 

পরমার্থবিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক কর। উচিত। উত্তর অন্মদাদির নাটক গ্রন্থ ষ্দি উক্ত 

সম্পাদক মহাশয়ের। জ্ঞাত থাকেন অথব| ডাক্তর উহলসন সাহ্বপ্রভৃতি যাহার 

জ্ঞত আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞপা করেন যে পরমার্থ চর্চাথটিত কিপ্রকাব কাব্য 

কৌশল পূর্বের রাঞ্জার৷ করিগ্লাছিলেন এক্গণেও কালিয়দমনযাত্রা চণ্তীষাত্রা রাম্যাজ। 

প্রতি ধর্শন করিলেও জানতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার 
আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্ত কর। হইল এমত নহে তত্বৎকন্ম 

অকরণেই দোষ । 

পরম্ধ ষদ্ঠপি উক্ত সম্পাদকের। এমত কহেন যে শুনিয়াছি গ্রসম্কুমার ধাবু নিজাথ 

ব্য়গ্ধার। অন্ুবাধিকা অথাৎ রিফান্মর কাগজের তরজম। বিন মুল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে 

দিতেছেন মতএব কৌতুকার্থেকি কেহ অখ বাম কবে। উত্তর আমারদিগের দেশের 

লোক কৌতুকাগ্ কবিতাওয়ালার পড়াই শ্রনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ 
করিয়া থাকিবেন যে রিফাশ্মব ও ইষ্টিগুয়ান এই ছুহ কাগজের প্রকাশকদিগের 

বিদ্যা! বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু 'অথ বায় করিয়া ভামাসা দেখিব। অধিক 

কি লিখিব এইক্গণে উক্ত সম্পাদক মহাশস্েবা ধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের 

বাদান্থবাদে ক্ষান্ত থাকুন যগ্যপি ছুহ চাপ্ি্ন ইতর জাতির বালক তীাহারদিগের 

মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং মেই কক ছোড়ার পাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি 

দিয়] ভাহারদিগকে বড় (লোক জ্রানাইস। অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমবা 

তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত ছুঃখিত বা ভা।বত নহি তাহার। অতিহেয় তাহারদিগের 

পরিবারেরা এ ছোড়াগুল।কে মলমৃত্রের স্তায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা এ অব্বাচীন 

বালকপিগের বিষয়ে যাহ। লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি 

লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধশ্মের নিন্দা চা কিছুই করিবেন না ইত করাতে 

তাহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকের এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন ।-__সং চং। 

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭) 

নববাবুিগের নবকী $ _ধদাপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ 

মহাশয়ের! উধান্য না করিম! অ1গই বি:ব5নাব দ্বার ইহার কারণানুসন্ধানন করিবেন 

এতদ্ৃৎসাহে উৎসাহী হইম্না ভবদীয় সন্দিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কুপাবলোকন 



ধন্ম ৩৯৭ 

করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বাশবাড়িয়! নিবাপসিনঃ ৬ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র শীযুত শ্রনাথ মুখোপাধায় ও ৬ রামলোচন গরণাকবের পুত্র শ্যুত কধকস্কর গুণাকর 
এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র 
হইয়। মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাচপবা সাকিনে এক জন (পোদের ওবনে এক হষ্ফ- 
নিশ্মিতা বেদি তছুপর চৌকী এবং তদ্ুপরে কুস্থম মালা প্রগানপর্ববক * রম মুখে পরম 
সতানামক বেদি স্থাপন করিয়। বহুবিধ খাণ্দ্রব্য আয়োজনপূর্বক বিবিধ বণ প্রায় পথ 
সহম্ন লোক এক পংক্তিতে বলিয়া এন্নবাঞ্জনাপি ভোজন করিয়াছেন এবং বেণী এ 
নাশবেড়িয়। ও হালিশঃরনিবাসি প্রায় এত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিভালের 
খাল ৪ সন্দেসাদি খিপায় পাইয়াছেন এবং তহস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পা) 
করিয্রাছে এবং মুসলযানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে 'এবং ব্রাঙ্গণ গছিত গীঞ্ধা পাঠ কবিয়াতে ন 
এবং এ পবম সতাবিনয়ে ছুঈ নহবত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা খ্ুস্তের খালের 

সন্ধে আব একট। এ বেশির নিকটে মার ছুই ইশতেহাথ কখিন দুই স্বানে বাখিয়াছিলেন 
তাহাতে পরম সভাবিময়েল আনেক বিবণণ পেখ। ছিল ভাহ। সমুদম পাঠ কণি নাহ কিছ 
আম আশ্ধ্য হইয়। নিবেদনপূর্বক লিখিলাম ইতি । শিক্বগচ্চঙ্জ বনে পাধা।যু। 

ধশ্মব্যবস্থ] 

(২৩ "মক্টোবর ৮৩7 । ৮ কাঠিক ১২5৭) 

শ্ু৬ হ্যামাপৃঙ্গাবাবস্থাবিষয়ে এক্ম্রগরে পড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে আঅগাং 

কহ বাবস্থ। দিয়ানেন শুক্রবার পৃজ্জ। হইবেক এবং অনেকে এনিবার স্থিণ করিস!ছেন 

পটলডাঙ্গা নিবাসি শিষুন বামন্ছভ্ু ভক্সবদ্ নী] উট্টাচাধয মপন্িত এবং বাপকাধাপক। 

ইনি শনিবার পূদ্সার বাণস্থ শ্থিন করিয়। এক বারগ্থাপন প্রমাণ সহিত প্রশ্ন পূর্বক 
মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করান *****। 

তৎ্পবে শ্রযুভ বাময় তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্যের এক ব্যবস্থাপ্র পাইখাছি 'ঠাঠাতে 

শুরুবার পূজ্জ। কণ্তবা হঠাই অবধারিত করিয়াছেন লং চং। 

( ১৩ আগঞ্ট ১৮৩৩। ৩৯ আাবণ ১২ ৩) 

উদ্ৃদ্ধন মুত বাবস্থ। নির্ণায়ক পঞ্ডিভসভা। শ্রুযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সনাপেষু। 
প্রথমে এযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে 'মান্মদাতি বান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 

্ঈীদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিক। এক নিশ্রমাণক ব্যবস্থ। চক্ট্রিক। পন্ধে 

প্রকাশ করেন। 



৩৯৮ হগুল্াদ পত্রে লেক্ষাত্নে কথা 

পলে সংস্কত পাঠশালাস্ত পঞ্থি-ের। তদ্ধিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। 

ঈ উভপ্প পত্রাবলোকনে সন্দিগ ঠঈদ| নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ব 

রার মহাশয় কাশীপুলেব বাদ্ান্টীছে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন । 

তাহাতে উপস্থিত পরিত ধৃত নিমাইচন্ত্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার 

শ্বযুক্ষ শন্তচন্ত্র নাচম্পতি খসুত হণনাথ তর্কভলণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালক্কার শ্রীযুত 
রামকুমার স্াাপপধানন শীপুক্ ভবশস্কর ন্যায়রত্ব শ্রীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত 

কাশীনাথ র্নালগ্কাব শ্রীযুক্ত নবকুমাব তকপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান 

বিনয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত ঠিলেন। 

মনন্তর বামকুষ।র ভ্যায়পঞণনন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্বালঙ্ক. ₹ 

আপনি কি প্রমাণে বাবস্থ। দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া 

পাঠাইমাছি। পরে বাবুব মন্থমতিত্যে এ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তামণিধূত 

অগ্নিপুবাণীয় বচন বলিয়! লিখিত মাচ্চে । দখা জলাগ্রনাছদ্ধনাদি[ভ্যামরণং যদি জায়তে। 

চান্দ্রায়ণ দ্বধয়েনৈব শুদ্ধিং কাগ্যায়নোব্রবীৎ । এ বচন দেখিয়' সকল পিতেরা কহিলেন 

যে শুদ্দিচিন্তামণি ও অগ্রিপুবাণ চাবি পাচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে এ বচন 
নাই। পরবে তর্কাপঙ্কার কহিলেন কুষ্চনগবেব বাড়ুযোরদের সংগ্রভে আছে। পরে ই 

সংগ্রহ দুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে এ বচন মিলিল ন।। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন 
পাড়ুযোরধেব প্রায়শ্চিন্ড স'গ্রতে মাছে তাহা গানাইয়। দেখা গেল ত্তাহাতেও পাওয়া 

গেল না। ইহাতে ধন্মমভাদম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে 
কহিলেন আপনি পুস্তকাধি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচাব করিতে মাসিয়াছেন | অন্য 

তোকেব কহিতে লাগিল অন্বশস্্র থাকিলে অবশ্ঠা আনিতেন। পরে রায় বাবুর "্মম্রমতিতে 

শন্তচগ্জ্র বাচম্পতি এ বচন পাঠ করিয়। অথ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে 

স্বযংপদ্দ নাই তবে ন্টক্র বানস্থায বিশেষ প্রমাণ ঠইতে পারে না। তাহা শুনিয়া 

নিমাইচন্দর শিরোমণি ৪ রামমাণিকা বিদ্যালগ্ষারপ্রৃতি সকল পণ্চিতেরা কহিলেন 

এবচন ও উহার অর্থ উভয়ের মূলে হুল স্থল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরবে তর্কালঙ্কারের 

বাবস্থাবিপরীত সভাঙ্থ পণ্িতর! অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন 

উত্তর করিতে পাবিলেন না ।--তৎসভান্থন্ কন্যচিৎ কায়স্থত্য | 

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ 1 ৩১ আশ্বিন ১২৪৩ 1 

শ্রযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--খানাকুলরুফ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুলস 
তকর ইভট্টাচাধা প্রভৃতি আমর! সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রী, শাবদীয়। পূজা বিষয়ে পঞ্ধিকান্তে 

বাবস্থা লিখিয়াছি ছুই দিবস পুজা হইবেক । এবং নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগস্থাই বাকৃসা 
কৃট্টি মেদিনীপুর বিষুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় ঘাবতীয় পঞ্জিকাকারেরা লিখিয়াছেন 



ধর্ম ৩৯৯ 

ছুই দিবস পূজা হইবেক তিন দিবস পুজা করা অশাস্ত্র কপিকাতানিবাসি শযুত রাজা 
গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয়া শ্ধুত্ত' গুরুধাস ওকরতু শট্রাচাযোর নাম আপন 

স্বেচ্ছাতে মিথ] চত্দ্রিকাকাবের ছাপাতে প্রকাশ করিয়। ধিয়াছেন অতএখ নিবেদন যে উত্ভ 

বাহাদুর আপন স্ষেচ্ছাতে উক্ত ভট্রাচাধ্যের নাম পোষকাখে দিয়াছেন ইতি ।- প্রয়াধ'ঈর 

দেবশন্মণঃ শগ্তরুদাস দেবশম্মণাম্ শরঘুনন্দন দেবশম্মণঃ শ্রপামতাবণ দেবশন্মীণ।ম্ শিএবাম 

দেবশর্্ণঃ শ্রীহরদাস দেবশম্মণাম্ খহরচন্্র দেবশম্মণঃ শবংসীধর দেবশম্মণাম্। 

( ২৬ আগষ্ট ১৮৩৭ । ১১ ভাদ্র ১২৪৪) 

মাসিকাপকর্ষ না করিয়। সপিগ্তীকরণ অপকষকরণবিষয়ব পর্বের এশও এমত আম্চধ্য 

ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্চক্খোদমূনামক পথে সামাবদের দুষ্ট হহয়াছে 

কিন্তু তাং অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি গধে! লিশিত সহ দপণ প্র প্রকাশ করেন 

তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এঠক্ণে আমান এহ বিবেচন। করিয়া মাগনকার 

শিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অন্রগ্রহপুর্বক দপণে প্রকাশ করিয়। অনেকের মনে সস্থোষ 

জন্মাউন। 

অশেষ শাস্ধে আলোচনাতে আসক্ত এবং পর্চিতেরদেব আনন সমুদ্র বনে চন্দ্বূপ 

অথচ ুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির, গ্তণগ্রাহ+ক পরোপকারক মন্তপন মঠিম শখ হরচগ 

বন্দ্যোপাধ্যায় পৃর্ণচন্তর প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু 

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদেব প্রেরিত পত্রে ৩শন্ন্ত্র করজমহাশমের 

ম।সিকাপকর্ষ না করিয়। সপিগাঁকরণাপকধকরণ বিষমক থে বাবগ্কাণয প্রকাশ হইয়াছে 

তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অগ্রন।রে শান্তর সম্মত অনেক গতিতে খিব করিয়াছেন । 

এইক্ষণে শ্রমানেবদের নিকটে ভাহ। প্রেরণ করিতেছি শা ক্লুপা কারয়া পুণচঙ্ছোদ্য় 

মুদ্রাস্ত্রে প্রকাশ করিবেন। 

যদ্যপি এই বিষয়ে শ্ীুত কাশানাথ তর্কালঙ্কাব ভদ্বাচাযা মহাশয় ইহার বিরুদ্ধমত 

ব্যবস্থ! দেন তবে তাহও প্রকাশ করিবেন যেহ্েতুক এহ বাবস্থা পর লেক পডিতের 

অঠনক সন্দেহ ভগ্ঘনের কারণ হইবেক। তএব এঠ প্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের 

বিপরীতমত দুষ্ট হয় তবে তাহ। পগ্ডিতের দ্বাব। অবগ 'মামব। সমাধান করিণ বাতলো 

আবশ্যক নাই এই পর্য্যন্ত থাকুক । শ্রিপামরাম চক্রবর্্: | 

প্রশ্নঃ ।__কানাতে মৃত্যু হন শিশিত্ত মপ্রাপ প্রেতভাব ব্য্ডির এববাহিত। কন্তার 

দশ বংসর বয়স অতীত হওরাতে রঙ্গে দর্শনের মাশঙ্কায় তাহার আতা এ ভগিনীর বিবাহ 

দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব দিনে পিতার মালিকাপকর্ণ করিয়। সপিণাকরণের 

অপকর্ণ করিবেক কি মাপিকাপকর ন|। করিয়। করিবে ইভার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ 

সম্মত লিখিবেন । 
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উত্তর ।-_.কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্ঠার দশ 

বৎসর বয়স অভাত হওয়াতে রজসম্বল। শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহার্থ 

পূর্ব দিবসে হাহাপ পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিগ্ীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা 

পরিতেরদের পরামশ। 

ইহার প্রমাণ |. শ্ররামচঙ্ শন্মণাম সাং সিমল। | শ্রীরামকান্ত শর্বণাম 

সাং বাগবাজার। এবামকুমার শন্মণাম সাং বরাহনগর | শশতৃচন্্র শর্শণাম সাং 

বাগবাজার। 

মপ্রাপ্প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিগীকরাণপকর্ষ কর্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ম 

এান্সিদ্ধ ইহ| পতিতেরদের পরামর্শ 1হীমাধবচন্দ্র শশ্বণাম সাং কালীাঘাট। শ্রীমহেশচন্দর 

শশ্মণ।ন ম|ং ৬ণানীপুর | শ্রঈশবরচত্ত্র শশ্মণাম সাং ভবানীপুর । 
মপ্রপ্তপ্রেতাব বাক্তিব প্রত্রাদি বিবাহাদিব নিমিত্ত সপিগ্তীকরণাপকষের 

নিশ্চয় করিণে মাগিক সকলেবে। মণক্ষ কর| যুক্ত বটে । শ্ীরামনারায়ণ শন্মণাম সাং 

$কৈল!শ। 

মপ্রাপ প্রেতভাৰ পিতা মাতার অবিবাহিতা কন্ঠযর দশখত্সর বয়স অতীত প্রযুক্ত 

রজোদশন আশঙ্কাতে এ কন্থাব ভ্রাতাদি পাপপরিহারের নিমিন্তেই পূর্ববদিবসে মাসিকাধি 

সপিগীঞ্রণান্ত কণ্ম করিয়। পরদিবসে এ ভগিনীর বিবাহ ধিবে ইহ। পর্ডতেরদের মত। 

শরমকমল শন্মণাম সাং বাপি। প্বামহরি শন্মণাম সাংবালি। শ্রিপ্রাণকৃষ্ণ শশ্দণাম 

পাংবাণি। আচগ্াঁচরণ শম্মণম সাং বাশি । 

'মগ্রাপ্ধ গ্রেতভাব বাক্তির৭ সপিগ্ীকরণের অপক্ষ স্থলে সপিগ্তীকরণের পূর্বব কর্তব্য 

মানসিক সক্লের৭ অনকমকর। শাস্বসিক্ধ শিষ্টলোকেব আচাবে সেই প্রকাব ইহা পণ্ডিতেরদের 

পরামশ। ্রারামধন শন্মণাম সাৎ সিঙ্গুরে | 

ম্ মাসে বিবাহাদির পূর্ণবদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া সপিগ্ীক রণ 

করিবে কিন্ব ষষ্ট মাসিকের পবই তাহা করিবে ন। ইহ! পণ্ডিতেরদের পরামর্শ ॥ শ্রীঅমভয়!- 

চখণ শম্মণাম সাং জনাই । 

(১০৭ মাচ ১৮৩৮ । ২৮ ফান্ধন ১২৪৪) 

মহামহিম শ্রীযুত পডিতবর্গ সমীপেষু ।- প্রশ্ন । এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিষ্থিত 

হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাধি কর্ম হইতে পারে কি না ইহার 

শান্্রাসারে অনুগ্রহ পূর্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়। 

উত্তর ।--এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশ্ুছ্ছি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ 

এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিকপ কম্ম হইতে পারে না ইহা! পণ্ডিতদিগের পরামশ 
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ইহাতে প্রমাণ ।-- 2 ১55 

ধন্দ্ সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচজ্জ শিরোমণি শর্দ্পাম্ 

ধশ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রুশস্চন্দ্র বাচমস্পতি ঙঁ 
ধশ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রহরনাথ তন্ক ভূষণ ঞঁ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্দণাম্ 

ধর্ম সভাধাক্ষ ন্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শশ্দণাম্ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শশ্দগাম্ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রশ্ীকাস্ত তক্ষপর্ধানন এ 

পাঠশালাস্থ শ্রাগঙ্গাধর তন্কবাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ শ্রাহরিপ্রসাদদ তরকবাগীশ এ 
পাঠশালাস্থ শ্রপ্রেমাদ তর্কবাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ শ্রীসর্ববানন্দ স্ায়বাগীশ এ 

কাশী পাঠশালাস্থ ধর্দশান্ত্রি পাণ্ডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শন্মণাম্ 
সদর দেওয়ানী পণ্ডিত শীবৈদ্যনাথ শশ্দণাম্ 
নবদ্বীপনিবাসি শ্রদেবীচরণ তরকালঙ্কার এঁ 

তথা শ্রীমহেশচন্দ্র শর্মা ম্ 

তথ। শ্রবিশ্বেশ্বর শর্দণাম্ 
তথা শ্রীভোলানাথ শন্দণাম্ 

তথ. শ্রীমাধবচন্দ্র শম্পা ম্ 

তথ শ্রীশ্রাম শর্দণাম্ 
তথ শ্রীরুষ্চনাথ শন্মণাম্ 

তথা শ্রানবকুমার শর্পাম্ 

পুরণিয়া রাজ সভাধ্যক্ষ জেযোতিরবিজ্ছীীমন্য শশ্মণাম ববেলি নিবাসি শ্রীচেতেশ্্র শম্মণাম 
খিদ্িরপুর নিবাসি শীঈশ্বরচজ্জ শশ্দণাম্ 
কুমারহট্ট নিবাসি শ্রবনমালি শর্দখপাম্ 
থামারপাড়া নিবাসি শ্রীচণ্তী প্রসাদ এ 

আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্ধতীচরণ এ 
নৈহাটি নিবাসি শ্ররামকমল এ 

উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রাউমাকান্ত এ 

বালি নিবাসি শ্রীজগন্জাথ শর্দপাম্ 
ফরাস্ডাঞ্গা নিবাসি শ্রীভবদেব শশ্দশাম্ 
বাশবেড়িয়া নিবাসি শ্রবৈকু্নাথ শর্দখপাষ্ 

খস্্্১ 



৪৪২ ওবাদ পাত্রে সেক্কানেলব্র কথা 

যশোহর নিবাসি শ্রবিরপাক্ শর্মণাম্ 
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রাহরচন্দ্র এ 

পাঞ্চালদেশ নিবাসি শ্রীজীবনরায় এ 
সধুপার নিবাসি শ্ররামশরণ শর্মণাম্ 
পাঠশালাস্থ শ্ীযোগধ্যান শর্মণাম্ 

ধন্মস্থান 

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 

বৈগ্যনাথ।--বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ টবদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় 

বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্ত সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে এ সকল মন্দিরবাটার 

পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাত্রিরদের উপকারার্থে তৎসন্সিহিত স্থানে 
তিনটা পুক্ষরিণী খনন হইয়াছে এ সকল পুক্ষরিণীর জল পদ্মপুষ্পাচ্ছন্ন আছে। এ বাটীতে 
গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হম্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ 

হস্ত পরিমিত এবং এ সকল মন্দিরের চুড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও এঁ সকল মন্দিরের 
চত্বর গ্রস্তর নির্শিত ও তাহ! ইষ্টকনিশ্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দ?্জাগুপি 
অতিশয় খর্ব তন্মধো যে প্রধান মৃত্তি সে মহাদেবের এবং এ মন্দিরে দিবা রাক্রিতে একট। 
আলোক অতিদূরহইতে সন্দর্শন হয় ও এ দ্রেবালয় সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও টতৈলেতে 

কুষ্ণবর্ণ হইয়াছে । অপর যে সকল যাত্রিরা এ দেবালয়ে গমন করে তাহারা হরিঘার 

এবং অন্ভ২ পবিভ্রস্থান হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ববক যেমন এ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে 

তেমন তত্বারা এ শিবলিঙ্গের মন্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ময 
ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ত২ সকল অতিপবিত্রস্থানের মাহাত্মের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও 
কর্ণাটদেশের চিলম্বারম্ ও তৃণমালি স্থান যদ্রপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তন্রপ এ বৈদ্যনাথ 

স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ । অপর হিসাব করিয়া দেখা গেল 
যে সেই স্থানে প্রতিবংসরে কেবল জিলা বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্রি উপস্থিত হয়। 

ব্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব ষে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন 
তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমেন্ট এ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ 
গ্রাম প্রদান করেন। 

এ সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় ন| যেহেতুক মহাদেব মগ্ডলি 
নামক মঠের বহিদ্বশরের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্ধারা বোধ হয় যে এ সকল মন্দির 

শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল । দেবালয়ের 
সঙ্লিহিত চতুক্ষোশের মধ্যে আরও কএক মন্দির আছে নে সকলি বৈদ্যনাথের মন্দিরের 
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ব্যাপা। বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ ছুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক 
মন্দির। সেই মন্দিরের পৃজকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলম্বীপহইতে 
আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব 
তাহারা এ মন্দিরের নিকটে প্রাচীন ছুই বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং এ 
গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকণ্ঠের এক প্রস্তরনির্শিত 

প্রতিমূত্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ত্রিশূল কুপ্তনামক একটা অতি আশ্চধা 
চৌবাচ্ছা আছে তাহা ১৬* হস্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতু্দিগ প্রস্তরেতে মগ্ডিত 
সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ সর্বদা এ আকরহইতে জল 
উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপস্যবননামক এক বন আছে তৃতীয়তঃ 
তন্গৈখাতকোণে চৌল পর্বতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতৃথত: তাহার এক ক্রোশ 
পশ্চিমে নন্দননামক এক বন আছে । 

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৭ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 

ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্ি।__লগুন নগরের কোম্পানি 

বাহাছবরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইগর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে বিটিম গবণমেণ্টের 
গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাক! প্রাপ্তি হয় তন্সধো এই তফসীল করিয়াছেন । 

গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচ! বাদে প্রাপ্ধি। ৯৯২০৫০ 

গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপি। ৪৫৫৯৮০* 

গত যোল বৎসরে প্রয়াগে যাজিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্রি। ১৫৯৪২৯০ 

গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে জ্রিপেটি তীর্থে যাত্তিব স্থানে খরচ। 

বাদে প্রাপ্ি। ২০৫৫৯৯৪ 

সর্বস্থদ্ধ | ৮০ ৯৩২২১৫৩ 

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

আসামদেশের উমানন্দ পর্বতের অঙ্গ হীন।--গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি 

২৪ পর্য্যস্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্ব্বদেশেই বিপদ ঘটিমাছে-.....| এ ঝড়ে যে 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহ! লিখি কখন শুনা ঘায় নাই যে ঝড়ে পর্বত পড়ে এ বড়ে 

তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রক্গপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভন্মাচলনামক পর্বত তাহাতে 

শ্রীপ্লিউমানন্দ নাম ধারণপূর্বক জৈলোক্যনাথ মহাদেব বিরাজমান এ পর্বাতের দক্ষিপদিগে 
প্রায় দশবার হম্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়! পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই 

গত বৎসর এ পর্বতের এক বৃক্ষ উৎপাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল 



৪০৪ গলদ পত্রে লেকাব্নেন্ কথ্য 

তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা বিবেচনা 
করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে এ পর্বতের অঙ্জহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন 
ইতি ২৬ আশ্বিন। কন্তচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ।-_-চন্দ্রিকা | 

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ১৭ ফান্ধুন ১২৩৯) 

শ্রীবন্দাবন ।-_-শ্রীবৃন্দাবন ধামবিষয়ক নিয়ে লিখিত যে বিবরণ আমর1 মফঃসল 

আকবরহইতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের সস্তোার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্ঠই 
তাহারদের সন্তোষ জন্মিবে। 

শ্রীবন্দাবনধাম অতিগ্রসিদ্ধতীর্ঘ । এবং বজদেশীয় ধর্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ 

বৈষ্ণবের! এ তীর্থে গমন করেন। প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাহারদিগকে 

দেখ! যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তীহার৷ বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশ- 

হইতে আগমন করেন এঁ উভয় দেশীয় যাত্রিকার৷ হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকেরদের ন্যায় ঘাঘরা 
পরিধান না করিয়া পুরুষের ন্ায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবত্ে 
এবং কখন২ বা শাখানগরে চক্ুধ্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরপুর কোটা প্রতৃতির 
রাজারদের খরচে এ নকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহ: মোন২ মটর দেওয়া যায় 

এ পণ্ুগণকে কেহই হিংসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর 
হইল ছুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব এ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকেরা 
অত্যন্ত রাগোন্সত্ হইয়! সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবের এ অতিসঙ্কটে 

পলায়ন করিতে২ যমুনানদী সমন্তরণসনয়ে মগ্ন হইয়া! লোকাস্তরগত হইলেন । 
উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্ত করেন তাহার কারণ এই যে 

বৈষবের পরমোপান্ত শ্রুকষ্চ এগার বৎসরবয়ঃপধ্যস্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত 

আছে এবং তিনি সেই ধামে নানা নামে পৃজ্য। সেই স্থানে তাহার নানা নামেতে নান। 
মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাহার উপাসক 

বৈষ্ণবগণ তাহার নান। নাম সন্বীর্তনরূপ উচ্চ স্বরে গান করিয়া থাকেন। 

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! যে সকল অট্টালিকা ও অনেক স্বদৃশ্ত 
স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অষ্টালিকাদির যেমন শ্রেণী 

তদছসারে পশ্চিম ধারঅবধি আরস্ভ করিয়। বর্ণনা করা যাইতেছে । নানা স্থদৃশ্ট বস্তুর 
মধো প্রথমতঃ অতিন্থ্চাক্ক কদস্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে ষমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান 

আছে। কথিত আছে যে এ স্থানহইতে কালিয় নাগের মন্তকোপরি কষ ঝাপ দিয়াছেন 

এবং কহে অদ্যাপি শ্রীরুষের পদচিহ্নেতে এ কদস্ব বৃক্ষ চিহ্িত আছে ইহ! স্বরপার্থই 

তাবৎ ব্রজ দেশ ব্যাপিয়া কদস্ববন রোপিত হয় এ বনের নাম কদস্বখণ্তী। 

এ বিখ্যাত কদম্বতরুর কিঞ্চিনিক্রভাগে রক্ত বর্ণ প্রন্তরনিশ্দিত অত্যুচ্চ এক 



ধর্ম ৪০৫ 

মন্দির আছে এবং তাহার চতুর্দিগেও তত্রপ প্রস্তরে নির্ষিত অনেক ক্ষু্র২ কৃঠরী আছে। 
এঁ মন্দিরের চুড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উ্ধীষের স্তায় এক আকুতি নিশ্থিত আছে 

তাহা এমত দৃশ্তমান হইয়াছে যে অগ্রভাগে গ্রস্থিবিশিষ্ট একটা রক্ত বণ বস্ত্রের স্তসবিশেষ। 
তাহা কাবল অথবা পাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিককততৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা! মদনমোহনকা 

মন্দিরনামে বিখ্যাত এ মন্দির অতিক্থদৃ্যট ও অতিদূরদৃশ্ঠও বটে তাহার নিকটে অপর 
দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে । 

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদস্তরিত পূর্ববভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গজারাণীকতৃক 

নিশ্মাপিত এক ক্ষুত্র রাজবাটী আছে । এ রাজবাটা সর্ধব্র কাছারীবাটীনামে বিখ্যাত এ 
বাটার দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান এ রাজবাটী দোতালা। এবং 

ভরতপুরের অস্তঃপাতী ভূবাসস্থানের সন্নিহিত অতিনির্ধল শিশুমুগের স্তায় বণ প্রন্থরনির্িত 

যে রাজবাটী তাহার অস্তঃগ্রকোষ্ঠের তাবনিশ্মাণও তদ্রুপ প্রশ্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহ! 

অতিন্থদর্শনীয় । মথ্রাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবের! বৃন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন 
তাহার প্রায় এ স্থানেই ভোজনাদি করেন। 

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একট! চবুতর আছে এবং তাহ গ্রস্ত 

বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে এ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমগডলী নুত্যাপি করিতেন 

এ স্থানহইতে কিঞ্চিদস্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চছ্ুরে জয়পুরের বর্তমানা রাণী প্ররুফ্ণের 
সম্মানার্থ এক অত্যুত্তম নৃতন মন্দির গ্রস্থন করিয়াছেন। এ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্বর্ণ 
প্রস্তরে নির্টিত্ বিগ্রহের নিজমন্দির শুর্লবর্ণ প্রস্তর নিশ্মিত এ মন্দিরের মধ্যে শ্ররুষেের 

এক বিগ্রহ আছেন তাহা হরিমোহন বুন্দাবনচন্দ্রনামে বিখাত সেই মৃত্ির কৃষ্ণের স্তায় 

মুখ এবং তাহাতে স্থবর্ণমম্ন বংশী ন্যস্ত আছে ফলত: তদ্দেশে রুষ্ণাবগহ্থের বিশেষ লক্ষণ 

এই যে কুষ্থবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্কী 'আছে। 

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদস্তরে গোবিন্দজীক৷ মন্দির নামে এক অতিঙ্থদৃশ্য 

মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্বে এ মন্দিরই বৃন্দাবনের মাহাস্মোর সামগ্রী ছিল এবং 

অদ্যাপি তাহাতে যে ভগ্রাংশসকল আছে সেও পরমস্থন্দর কিন্ধ পূর্বে এ মন্দিরের 

উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ খামখ। নষ্ট করিয়াছিলেন। এ মন্দির অতি- 

বিখ্যাত জয়পুরের রাজা জন্বসিংহকর্তক নিশ্মাপিত। তাহার নিশ্মাণ প্রকার 

হিন্দুদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকুতি এক প্রকারে রোমাণ কাতলিকেরদের 

গির্জাঘরের ন্তায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেষটি হাত। পূর্ব 

কোণে এক প্রকার অষ্ট কোণ্াকৃতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাব্বিশ হাত 

উচ্চ পয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চূড়ার স্তায় দৃশ্য হয়। অট্রালিকার 
এ ভাগে রুষের মহাগোবিদ্দজীনামে বিখ্যাত মৃষ্ঠি স্থাপনার্থ এ মন্দির গ্রথিত 

হয় কিন্ত এ মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্বানহইতে উত্থাপনপূর্ববক জয়পুরে নীত হয় এ 
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তাবৎ অট্টালিকা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্িত এবং তন্মধ্যে প্রস্তরে নির্িত উত্তম২ 

ছবি আছে। 
নগরের পূর্ব কোণে গঙ্গাতীরহইতে কিঞ্চিদস্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতি স্বন্দর 

শ্বেত প্রস্তরে নিশ্মিত দুইটা শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়ের৷ মন্দিরের 

অস্তর্ডাগ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে 

প্রবেশপূর্বক দেখিতে পারিলাম নাঁ। 
প্ীবুন্দাবনে আরো! অনেক২ হ্থদৃপ্ত ক্ুদ্র২ রাজবাটা ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ 

ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত 

হিম্মত বাহাছুরের অট্টালিক! আছে এবং বুন্দীবনের ইতস্তত আমর ও তিস্ভিড়ীর অনেক 

উদ্যান আছে তদ্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্ত যমুনানদীর 

তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটা মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্ ব্যক্তির লালসা না৷ জন্মে । 

(১৩ জুন ১৮৩৫1 ৩১ জ্োষ্ঠ ১২৪২) 

শ্রীযূত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েযু।_-আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিময় 
প্রকাশ হইয়া জনপদের বনৃবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহার] নিরুপায় তাহারদের 

সছুপায় দর্পণঘারা হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়। পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ 
করিয়। মান দান করিবেন । জিল! হুগলির অন্তঃপাঁতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রী. 

বুন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাহার সেবা গাদি নশীন শ্রপদ রুষ্কানন্দ নামে এক জন 

দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রঙ্জারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়৷ শেষ 

করা অসাধ্য । এবং তাহাতে প্রঙ্জা সকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব | 

যাহ! হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতিধাশ্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার 
জজ মাজিস্ত্েট ছিলেন। দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্মা তাহার কর্ণগোচর হইবায় তিন চারি 
মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা । দ্বিতীয়ত: 
ছুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। :তৃতীয়তঃ ছুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ 

নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্থাবৃত্বি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে 

পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে এ সকল অত্যাচারের অনেক হাস 

হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম স্থথে কালষাপন করিতেছিল। 

সংপ্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের 

সাহেবেরা তজবিজ করিয়া এ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দ্ডিকে সেবাত করিতে 

জিলায় কালেকৃটরীতে অন্থজ্ঞা করেন কিন্ত কালেক্টর সাহেব এ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশ তেহার 

জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন পরমানন্দনামে অতি- 

জ্ঞানবান। দ্বিতীয় অচ্যতানন্দ এ দুষ্ষম্বান্বিত দণ্ডি চেলা। তৃতীয় জ্ানানন্দনামে এক 



ধর্ম ৪১৭ 

ধণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেরুটর সাহেব পরীক্ষায় 
পরমানন্দ দণ্ডিকে অভিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহকরতঃ অচ্যুতানন্দকে 
অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথাবলম্বন 
কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়৷ মফঃসল স্থরতহালের অনুমতি লইয়া কএক 

জন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিহয়ে আমার 

জিজ্ঞান্ত এ যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্ত্রেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোছ্ 
কুম্প্রমীণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয়! স্থরতহাল করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকাম- 

মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন 

ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দপ্তির এরূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে 

তাহার চেল! গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্পোকই ভীত ও ছুষ্টলোক 

' সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্মা পুনরায় আরম্ভ কররয়াছে। 
এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সোশাইডাঙ্গার নিকটে ছুই তিন খান মহাজনি 

নৌক। মারা পড়িয়াছে যে ব্ক্তি এইক্ষণকার কালেক্টরীর সববরাহকার তিনি এই সকল 

দৌরাজ্মোর কতক২ কালেক্টরীতে এত্বেলা করিয়াছিলেন। কিম্ব আমলাসকলই তাহার 

. সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাজিস্সেট সাহেব অতি- 

সদ্িবেচক কিন্ত এ দপ্ডির চেলা পুনর্ধার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জ্নরব ক্রমে কোন লোকেই 

ভয়ে মাজিক্্েট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম | হে সম্পাদক মহাশয় যদাপি অগ্নগহপূর্ববক 

দরপণপার্থে এই পত্রথানি প্রকাশ করেন তবে আমর। চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে 

ধন্দ আছে অলমতিবিস্তরেণ। কন্যচিৎ গুপ্রিপাড়ানিবালিনঃ | 

(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪) 

জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয় ।-_কোর্ট অফ ডৈরেকটরের আজ্ঞাবশত গবর্ণমেন্ট 

জগন্নাথের কর উঠিয়া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ 

উৈরেকটরের ইচ্ছান্ুসারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে 

লিখিব। 

১৮৩৫ নালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেন্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত 

বেতন যাহ! দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা দিবেন আর জগক্লাথের মন্দিরের যে সকল কার্ধয 

তাহাতে যেন ইঙ্জরেজের হস্তার্পণ না হয় এবং তৎকণ্্ম উত্তমরূপে হয় তন্লিমিত্ত ১৮*৯ সালের 

৪ আইনান্ুসারে খুরদার রাজার প্রতি এ সকল কর্বের ভারার্পণ হয় পর্নো গবর্ণমেণ্ট যত 

বেতন দিয়াছিলেন তাহ! বিবেচন! করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮*৮ সালে লর্ড মিণ্ট 

সাহেব ৫৬,*** টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিবা! বসাত ক্রয়করণে পাগ্ডারদিগের 

অক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্ণমেপ্টে দরখাস্ত করাতে উড়িষ্যার ন্থবেদারেরা যেমত পূর্বে দিত এইক্ষণে 



৪%৮ স্ওন্াদে পাত্রে সেক্ষাবেনত্ কথা, 

গবর্ণমেপ্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপর্ধ্স্ত দিয়াছিলেন তদনস্তর 

বনাতের গুদামধর ন! থাকাতে তৎপরিবর্তে ১০** টাকা করিয়া দিতেন পূর্বে গবর্ণমেন্ট 

জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বাধিক ২১,*** টাকা 

উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা অন্তান্ উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিলা 

অধিকারানস্তর ২ বৎসরপধ্যস্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্ধারিত হয় নাই ইহার পর 

জগরাথের সেবার্থ যত ব্যয় হইত তাহা যাক্রিরদ্িগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও 

প্রয়াগেতে কর লইয়! গবর্ণমেপ্ট যে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জানিতে 

ইচ্ছা করেন তর্লিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধো লিখিতেছি। 

পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পধ্যস্ত 

কর গ্রহণে আয় ২৪,৩৭১৫৭০ টাকা 

সর্ববনুহৃ ২৪,৩৭)৫ ৭৩ 

প্রতিবৎসর ১,১৬১০৭৪ 
সর্ববস্থদ্ধ বায় ১১১৫৪১৪৪০ 

প্রতিবৎসর ৫৪৯৭৩ 

সর্বন্থদ্ধ লাশ ১২১৮৭১৭৯০ 

গ্রতিবৎসর £১১১০১ 

প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্ষাস্ত | 

সর্বস্থদ্ধ আয় ১৬৬,৬৫৭ টাকা 

প্রতিবৎসর ৮২,৩৩২ 

সর্ধস্দ্ধ বায় ১১৪০১৭৮৮ 

প্রতিবৎসর ৭১০৩৪ 

সর্ববস্দ্ধ লা ১৫১০৫১৮৬৪ 
প্রুতিবৎসর ৭৫)২৯৩ 

গয়ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সাল পর্ধযাস্ত ২৮ বৎসরে । 

সর্বক্দ্ধ আয় ৬৩১৪৬১৭৬২ টাকা 

প্রতিবৎসর ২,২৬,৬৭০ 

সর্বন্দ্ধ বায় ৯,৯৭১১৮৩ 

প্রতিবৎসর ৩৫,৬১১ 

সর্বন্থদ্ধ লাভ ৫€৩,৪৯১৫৭৯ 

প্রতিবৎসর ১,৯১১০৫৬ 

অদ্যপর্ধ্স্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমর! ছঃখিত আছি, কিন্ত 
গয়। ও প্রয়্াগেতে গবর্ণমেন্টদ্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যন এবং 



চু 
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নিতেছি যে কলিকাতাহইতে পুরী পথ্যন্ত ঘে রাস্ত/ আছে তাহাতে থে বায় আর 

যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎসাগার তাহার ব্যয় পুরীর করহইতে সম্প্ন হয় অতএব 

ইহাতে জগন্নাথের সেবার্থ গবর্ণমেণ্ট যাহ। দিতে স্বীকাব করেন তাহাই হন্ন তহ্বাতিবরেকে 

লাভ হয় না। 

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহা প্রনাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্ধারিত ছিল 

ই মহাপ্রমাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার 

আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পকীয় লোক বিক্রয়সময়ে আবশ্বক হইতে পারিত কিন্ত 
ইহ! হইলে অতান্ত ক্লেশ জন্সিত এই জন্যে এ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একট! মৃল্য স্থির করিয়া 

রাখিয়াছেন এই টাকা বাদে গবর্ণমেণ্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহা দিতেন তথাপি 

সিবিল এডিটরের হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে তাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লা 

মার ইহাতে মিসেনারি মহাশয়র| নিশ্চম্ বোধ করেন থে কাষ্ঠ বিক্রয়ের মুপ্যাগ্নারে 

গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট হপ্তার্পণ করাতে মিসেনারি 

মহাশয়র। গবর্মেন্টকে অনুযোগ করেন এই জন্তেই ১৮৩৭ সাপে ছুলাই মাসে ফ্রেঃ 

অফ ইিম়া নিজ পত্রে লেখেন ঘে গবর্ণমেপ্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রখ যাত্রায় 

সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠময় মহাশয় আপন গন্য ত্যাগ করিয়া দশনেচ্ছুক 

সহশ্র২ যাত্রিদমুহের নয়নগোচর হইবেন যদাপি এ ফ্রেও মহাশয়কে জিজাস! করা থায় খে 

গবর্ণমেন্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথযাত্র। সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌণ- 

প্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি ঘে যাহার। দক্ষিণ প্রদেশে রখযাজর। দেখিয়াছে তাহার! 

পুরীতে তন্্রপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয়া পুনর্ধবার কেই ইহ দেখিতে ইচ্ছ। 

করে না গত কএক বংসরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পাস্থে প্রায় ৫০০০ পোক একর 

হয় ইহারা অত্যন্ত দুঃখী ও প্রায় নগ্ন হইঘ়| চীংকার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ 

রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দর্শনেচ্ছ হইয়। আনিয়। থাকে 

ইহ! হামিন্টনকত ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ 

কহেন ষে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রগ অর্ধেক পথে ক্েেদমধে; পড়িয়। 

থাকিত তিনি কি সকলকে আপনার ন্তাম অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাও মনে করে খে 

সাহেব লোকেরা জগপ্গাথের পুজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে তাত 

সন্ধষ্ট হইয়া অনেক২ং বার তাহারদিগকে রথ দশন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব 

বোধ হয় যে মিগেনরি লাহেবের। যখন২ পে স্থানে গমন করেন তখন তাহার! কেবল 

পাগ্ডাদিগের এ অত্যাসহেতু অপমান প্রার্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি 

সাহেবের। সে সময়ে ঘোষপাকরত যাহা বলেন তাহ। কেহই বুঝে ন! এবং থে পুস্তক 

তাহারা বিতরণ করেন তাহাতে তাহারদিগের অভীষ্লিদ্ধ কদাচ হয় না কেনন। তাহারা 

বে স্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে 

বস ২ 
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ইন্পেনদেশীয় লোক্রদিগের প্রধান ধশ্মাধাক্ষ যখন নিশ্মাল্য গোবৃমপিষ্টক তাহারদিগের 
সম্মুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধর্মিক ভাহারদিগের মনে অন্ত প্রবোধ জন্মাইতে 

চেষ্টা করিলে থে মত নিষ্ফল হয় তদ্রপ রথধাব্রাকালীন মিসেনরি সাহেবেরদিগের 
উপদেশ বুথ! হয়। 

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত খাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭১০০০ টাঁক। 

অল্ীকারমতে অবশ্থই দিতে হইবে কিন্ত ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাকা লইয়। 
থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৩,০০০ টাক| কেবল ছুইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট দাশ করিতে পারিবেন 

ইহার প্রথনপ্রকার এই ঘে আপনারদিগের কোধহহতে প্রতিবংদর ১৩,০০০ টাক। দিউন 

কিন্ব। এ টাক! বার্পিক উৎপন্তিশিষ্ট মি ইহার পরিবে দান করুন দ্বিতীয়প্রকার এই 

থে খুরদার রাঙ্জা সহিত কোন বন্দোবস্ত হউক যে তিনি এ কর গ্রহণ করিয়। বায়ব্যতীত 
অবশিষ্ট টাব। নিজন্ব করিয়। লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি ন| কেবল 

গবর্ণমেন্টের অনেক বার হইবে কেনণ। তাহারদিগের ৩৯,০০০ টাকা! দান করিতে হইবেক 
আর তদ্বাতিরিক্ত যে ১১,০০৯ টাক। রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন 
কিন্ত যদি এরূপ বয় করিতে পাবেন কিখ। মিসেনরির। ঘি আর কোন উপায় দেখাইতে 
পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই ধদ্যপি জাহাদ্ধের কর বুদ্ধি করিয়া এ টাকার 

উৎপত্তি হয় তবে মিসেনরির। জানিবেন বে ভাহারাও অন্ত পোকেব সহিত জগন্নাথের 
বাধকরের বেতন দির। থাকেন আর যে২ করধুক্ত বন্থ তাহার। ভোগ করেন তাহার কিপ্চিং 

কর দেবপূজ। ধৃদ্ধিতে বান্ধব হয় তথাপি গবর্ণমেন্ট বে এ বিমযে হস্তার্পণ করেন না ইচাতে 

সন্থ& থাকিবেন আরও ক্হি যদ্যপি যাত্রির কর রোধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক 

[দিবস পধ্যন্ত তীখ করিতে যাইনেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহ পাপগ্ডারদিগের 
হস্তে যাইবে পাগ্ডাতে এপ্রকার ধনের বমণ হইলে কখনই আনস্যবান হইয়। থাকিবে না 

দ্বিতীয় পণ্থ। স্থির কর] দু্র ১৮১৯ সালের ও আইনের ৬ অধ্যায়ে ঘাত্রিরদিগের পথ উত্তরে 

কেবল উত্তর নলাখাট ও দক্ষিণ লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই ছুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক 

ক্রোশ অস্তবে আছে আর ধাত্রির। কেবল কালেকটরের আপীসের অনক পের়াদ1 থাকাতে 

হইতে পারে ন। আর থে পাশ ন। দেখাইলে মন্দিরে ধাইতে পারে ন1 ইহাতেও তাহারদিগের 

নিক্ষরে যাইবার খাঁঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীর ধাহিরে কর! আবশ্তক কেনন। 
ন্নানযাজ্বার সময়ে জগশ্নাথকে বাহিরে আনিতে হম ও রথধাত্রার সময় রথদ্ধার! প্রায় এক ক্রোশ 

পথ আনয়ন কবিতে হয় অতএব লোকেরা স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়৷! এক পয়সাও ন! দিয়া 

ফিরিয়া যাইবেক অতএব খাত্রী নহে ইহ। নিশ্চয় স্থির ন| করিলে কাহাকেও পুরীর মধ্য 

আমিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্ধ ইহা করিলে 

সর্বদা বিবাদ জন্মিবে যে২ বাক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান ন| করিবেক তাহারদিগকে 
রাজা হয়তে। আমিতে দিবেন না সুতরাং অনেকে একত্র হইয়া কলহ করিতে উদ্ভাত্ু হইবেক 
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ইহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সহকাধ্য প্রার্থনা করিবেন। রাজ! কিশ্রকা যাত্রগণহইতে 
টাকা বলদ্ধারা আদায় কবিবেন তাহ অন্থভব করা ছুক্ধর নহে ইহাতে যাহারা বিহিত কর 
দিৰেক না তাহারা সকলই বিলম্ব প্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিষ্করে গমন করিতে 
পারে যে সিপাহী লোক তাহারা অতাস্ত ভ্রুদ্ধ ইইবেক আর যে২ পর্বতীয় রাজাব প্রতি 
লোকের'দিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরাদার রাজ। এক জন যশন্বা অতএব 
দেশে এপ্রকার শ'ক্ত প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়! অতান্ত প্রবল হইবেন পরে 
তাহা হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরব।পিরা তাহা রদিগে 
অধ্যক্ষের দোষে কিপযাস্ত যন্ত্রণ। ভোগ করিযাছে তাহ। আমর। দেখিয়।ছি খুরদা দেশ গুমসব 
দেশের নিক্টবন্ঠি ছুই দেশের গীতি ধার। এক প্রকার মার লোকেরদিগের ভাসা? প্রায় এ+ 
১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে ঘে অত্যন্ত ক্েশে জগবন্ধুর উপপ্রব দমন হয় তাহা আমরা বিশ্বৃত হউ 

নাই অতএব এপ্রকার কাধ কর্তব্য নহে সুতরাং অবশ্তই গবণমেও্ কে পুবীতে ঈ বায় 
স্বাকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত ক৫5 ভাগ কবিতে হবে| 

আমারদিগের বোধ হয় থে কর সঞ্চয় বোধ ন। করিম! ভাহ। গহণ কবিয়। 

পাগ্ডাদিগকে থাহা ইচ্ছা তাহাই করণ।থ ৩৬,০০০ টাকা দান কবা শ্রেদ ০কবণ পাশ দিবার 

বিষে হস্ার্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহ! শী নিক্পঈ হইতে পাবে নার যাত। কর গহণে 

মায় হইবে তাহ! প্ুরীতে ব। কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনাথ এঢিউকেসন +গিটিপ 

হু দান কর| উচিত এ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজ বিদ্যাত্যাদ হইবে ১১০০৭ এবং 

২,০০০ টাকা করিয়া উত্তম ইঙ্গরেজা লেখককে পুরঞ্জাণ কর। কতববা এই লেখা প্রাশ্থাৰ 
পিদ্ধারিত হইবেক আর যাহার। কিয়মকাল এ পাঠশালা খিদা ঠাস কাবিবে হাহারাই 

এপ্রকার পরিতোধিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদা| বৃদ্ধি ৪ সুচেষ্টার পি হইবেক এবং 

ইহাতেই তাহারদিগের গজ্জানত। দূর হইবাতে তাহারপিগের বুশ তাপ হবে এব" 
খীষ্টয়ান ধশ্মের যথার্থ শিক্ষ। ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল দ্রাঠিছেই এ পণ্মেণ রুপি 

হইবেক।- জ্ঞানান্বেবণ। 

(২১৯ জুলাই ১৮৩৮ | ৭ আবণ ১২৪৫) 

হিন্দুকালেজের নিকটবষ্ঠি প্রস্তাবিত গিজা ।- হিন্দু কালেজের নিকটে মে গিছ। 

স্থাপনার্থ শ্রযূত লা বিশোপ মাহেব ও শ্রীযূত আচঠিকন সাহেব কগ্প করিয়াছিলেন তগ্ছিগয়ে 

গত সপ্াছথের সম্াদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার ল'ক্ষেণ এই বিশেনত। উক্ত 

সাহেবেরা এ গির্জা! স্থাপন করিয়! তাহাতে পাদরি কর্ণমোহন পাড়ুদোকে ধন্মোপদেশকতা 

ক্মে নিমুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেঙ্জের নিকটবর্ডি এক খণ্ড ভূমি 

ক্রয় করিয়াছিলেন । পরে এ গির্জা নিশ্মাণেব তাবৎ বন্দোবন্ত হঞনের পর এবং বুনিয়াদে 

পাতর পুভিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্দুকালেজের অধ্যঙ্গের৷ শ্রলগ্রীযৃত লা বিশোগ 



৪১২ হনওত্াদ পত্রে সোেহ্পাতেশনা ক্ষথা 

সাহেবের নিকটে গমন পূর্বক জ্ঞাপন করিলেন যে এ স্থানে গিঞ্জা স্থাপন হইলে হিন্দু- 
কাঁলেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিতা মাতারা এই বোধ 

করিবেন যে বালকের! পাছে গ্রীক্রীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে কালেজ হইতে বাহির 
করিয়া লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা যে এ স্থানে গির্জা স্থাপন না হয় এবং 

চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধাক্ষেরাও এতদ্রপ এক দরখাস্ত এ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন এ 

দুই দরখাস্ত পাইয়! শ্রযুত লা বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গিজা স্থাপন স্থগিত করিয়! হিন্দু- 

কালেজের কমিটিকে কহিলেন যে খর স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অস্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রপ 
অন্ত এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদ্িগকে দেন এবং এ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে 

তাহ। দেন তবে এ স্থানে গিজ। স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়া শ্রুযুত 

লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাতারদিগকে বারণ 
করিয়া দেওয়া যাইবে যে তাহার| বালকেরদিগকে এ গিজাতেও না যাইতে দেন। 

(২৩ মাচ্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫) 

ঘৃত্ন মন্দির |--মস্বাদ পত্র স্বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টনজি কওয়াসজি ডুমতলায় 

অতি বৃহৎ একখণ্ ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া স্বজাতীয় 

কতিপয় পারলীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার। অগ্নির উপাসক। 

আরে। অবগত হওয়। গেল যে টেপুন্থলতানের বংশ্য একজন ধন্মতলা ও কসাইটোলার 
রাস্তার কোণাকোণি একখপ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্য এ স্থান 

এক বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন। 
কলিকাতার কোন্ অংশকে ডুমতল1 বলিত তাহ] আনেকে? জান। না থাকিতে পারে। বন্মান এজজরা 

ধ্টই ঢুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে । উপরে যে পাশখমন্দিব-দ্শ্িণের কথা আছে তাহাই ২৬৭: এন্র] 

রুটে অবস্থিত বর্তমান পাশী-মন্দির। থ্যাকারের ডিরেক্টবীতেও দেখিতেছি £-- 

1721 91760 

1)00]0810169-10-17)819 

১১ 19878601179 701101)16, 

ধন্মসভা 

(১ জাছুয়ার ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭) 

১৮৩*-_জাঙগুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংশ্লগড দেশে আপালকরণাথে 

এবং হিন্দুদিগের ধর্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধশ্মসভা। স্থাপিতা হয়। 

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফান্তন ১২৩৭) 

ধন্মমভা ।--গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভ।র বৈঠক হইয়াছিল... শ্রযুত বেহা?রিলাল 

চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়।! আপন অভিপ্রায় ব)ক্ত করিলেন তাহাভে অনুমতি হইল 



ধর্থা ৪১৩ 

সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাঞ্জের. নিয়ম ও রীতি অবগত 

করাইবেন অপর তাহার সংপ্রা্নানিমিত্ব ধন্যবাদ করিলেন ।--সং চং। 

ধাহার] রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাহাদের নিকট তুলাবাজ্ঞারের বিহবারীলাদা 

চৌবের নাম স্থপরিচিত। চৌবে-মহাশয়ের বাটাতে ১৮১৯ লালে এক বিরাট বিচাব-সভাব আয়োজন হয়; 

রামমোহন রায় তকে হুব্রহ্গণ্য শান্্ীকে পরাম্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যার়। (নগেন্দনাপ চট্টোপাধাধ 

রচিত 'মহাক্স। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত', পু; ২৪২) 

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯) 

ধর্মনভ। ।--গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধশ্মলভাঁর মাসিক বৈঠক হইয়াছিল এ সশায় 

সভ্যগণ আগমনানন্তর পূর্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কম্ম হইয়াছে তাহা সমাজের 

বিদ্িত কব! গেল***। তৎপরে [ হাটখোলার ] শ্রমূত বাবু উদয়ঠাদ দত্তের প্রোরিত পত্র 

পাঠ কর। গেল তাহার তাৎপর্ধা এ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযূত রামনারায়ণ তকপঞ্চানন ও শ্রযুত 

মভয়াচরণ ভদ্টাচাধ্য ও শ্্রীযত কালীপ্রসাদ স্তায়পঞ্চানন উট্রাচাধ্য ইইারধিগের উপর 

সতীঘেষির সংহ্ষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়। দণ্ড বাবুর 

নলে তাহারধিগের নিমগ্রণ চলি হইয়াছে ইহাই বাগুলারূপে লিখিয়। সমাঙ্গকে জাত 

করাইয়াছেন ।-".চন্দ্রিকা । 

( ১৫ মাচ ১৮৩৭ ৩ চৈত্র ১২১৯) 

বশ্মসভ। ও ধম্মমভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্ধয ব্যবহারের ছার গত 

সপ্তাহম্বয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগগ্ুগোল উপস্থিত হইয়াছে তগ্ছিশেষ বৃত্তান্ত 

এই মংগ্রতি প্রযুক্ত বাবু রাজরুষণ নিংহের ও শ্রীযুক্ত বান মথরানাথ মল্লিকের বাটীতে বিবাহ 

হইয়াছে তাহারা উভয়ই অতিধনী ও মান্য । বাবু মগগ্ানাথ মণ্নক রামমোহন রায়ের মি 

এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশম যখন গুণিলেশ 

থে ই বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন 

ধর্মসভার এক বৈঠক করাইয়া এ সভার গ্রধান২ অধ্যক্ষ অথচ কপিকাতার গ্রধান২ 

দলপতিরদিগকে এ বিবাহে নিমস্তিত কায়স্তেরদের গমনবারপাথ যথাসাধ্ প্রবোধ জন্মাইলেন 

তাহাতে তদন্ুকারি এক হুকুম জারী হইল এবং & বিবাহে থে ঘটক কুলীনেরা গমন করিবেন 

ভাহারদিগকে অব্যবহার্ধাতার ভয় দর্শান গেল তৎপ্রযুক্ষ অনেকে তথায় যাইতে অসম্ম 

হইলেন আরো ধর্দমসভ প্রতোক জন কায়ঙ্ছের স্থানে এক২ একরারনাম! লিখিয়! লইলেন 

তাহার প্রতিলিপি এই । 

ধর্মসভার প্রতিজ্।পত্র ৷ 

গৌড়দেশস্থ দক্ষিণর়াঢ়ীয় কায়স্থ সমব্তকে ধর্মনভার শহমতাজগলারে জাপন করা 

ধাইডেছে গত ২* ফাল্গুণ রবিবার রাজ ধর্্সভার বৈঠকে সভাধ্াক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন 



2১৪ খাল পত্ে লেবাননে ক্ষ থা 

৪ মৌলিক কায়স্থসকলে বিবেচনাপূর্ব্বক যে স্থুনিয়ম করিয়া প্র্চিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
তদবিকল নীচে লেখ যাইতেছে খিনি এ প্রতিজায় সম্মত হইয়া সর্বসাধারণে ব্যক্ত করিতে 

ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধর্দসভায় হ্বেচ্ছামতসময়ে আপিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 
পারিবেন এবং দরদেশস্থ মহাশয়ের! পত্রের দ্বার! স্ব২ং নাম ব্যক্ত করিলে স্বাক্ষরকারিদিগের 

শ্রেণী মধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২১ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধশ্মসভা দপ্তর । 

ধর্মমভাসম্পাদক শ্রভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্থয | 
শরীশ্রধম্মভ| বরাবরেধু। 

প্রতিষ্জাপত্রমিদং কাধাঞ্চাগে ৷ এ্রধূত বাবু রাজকুধ: সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তানন্তর 
শুনিলাম এ সিংহ বাবুর পিতৃবাপুভ্রের বিবাহ শ্রীযুত বাব মথুরানাথ মল্লিকের প্রাতৃকনর 

সহিত হইবে ইহাতে তংসংসর্গাশঙ্কায় আমর! এ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে 

স্ব করি নাই কিন্তকএক জন ঘটক ওকুলীন এ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমর! 
একামতে সকলে প্রতিজ্ঞ। করিলাম এ সংসগিদিগের সহিত কুলধন্ম অথাৎ বিবাহাদি সথ্ধ 
করিব ন|। অনাচারির জলাদি বাবহারে ধশ্বলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্বাতোভাবে 

সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণন্ত ১৭৫৫ শক্ত চ।-. 

এখানে কালাগ্রলন্ন সিংহ মহাশয়েব পিচ নন্দলাল দিংহের বিবা5স কথাই বল? হইযাছে। 

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈজ্ ১২৪০) 

শ্রমুত দপণপ্রকাশক মহাশয় সমাপেমু ।-ধন্মসভার অন্যক্ষ মভাশয়েরদিগের স্থানে 
আমর প্রণিপাতপূর্বক কতিপয় প্রশ্ন করিয়। উত্তরাকাজিচ আছি। 

প্রথম প্রশ্ন । সকলের বিদধিত আছে যে শাক্ত বৈষ্ণবেরদিগের ধন্ম বিষয়মতের সর্বদা 
বিভিমতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরাত মতামত এ বিরুদ্ধাচরণ তবে এ উভয়- 
পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহা না হইয়া সতীরীতি শান্বের বিপক্ষ মতাবলঙ্ি 
বাক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শ্াস্ত্রাথবোধে বাদাঙ্গুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া 
অভিনব নহে । যদ্দি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও 'অপেয় পান করেন এক্প ছনরব 
আছে। তাহ! হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরাম্বত ভঙ্ষকেরা ত্যাজ্য না ভওনেব 
হেতুবাদ কি। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ 
করিয়৷ যথাশাক্ প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসম্তান ধন্মসভার উপযুক্র হইতে পারেন 
কি না। 

তৃতীয় প্রশ্ন । কিয়ংকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্তব্যক্তি স্বেজ্ছাপূর্ববক 
সর্ববাস্তঃকরণের সহিত ত্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ধক জবন ধশ্মাবলম্বন করিয়া আনারে! নারি 
জবনি রমণীকে মহম্মন্দীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাহার হিন্দু নাম পরিবপ্জে 



ধৃন্মা ৪১৫ 

এজ্জগত আলী খ| নামকরণ করে তিনি এ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিঞমে রোজ 
নমাজে তৎপর হৃইয়! বহুদিবদ ঘরবনত করেন পরে উক্ত খা সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন 
চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত ওক্ষ্যভোজ্য করিয়া! পুনরায় খা সাহেবকে হন্দু- 

স্ম'জে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি এ এক্ত আলী খার উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানের! 

খাহারা খ। সাহেবের সমগ্রয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়ধিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত 

দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি ন|। 

চতুর্থ প্রশ্ন। এতমগরস্থ কোন ব্যক্তি নাণিজান ও স্থপণজান ও পি গ্রঠতি জবনা 

নন্তকীর্দিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মিঠ। জান তপসের 

সহিত দ্বাদশ বংসরেরও অপিককাল একপহুক্ত থাকিয়। নগরকীষ্নে।পণক্ষে পুনরায় হিন্দু- 

দিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে এ ব্যক্তির সন্তান ৭ পরিব।রের। এই দপাদলির উদ্দ্যোগে 

বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ হইতে পরেন কি ন।। 

যদি উপরিউক্ত মহাশয়ের হিন্দুলমাজে মান্ত ও অগগশা হইতে পারেন এবং ধশ্ম- 
লভার বিধি ব্যবস্থা! মগদি শাগ্্ের বিপবাত অন্ত কোন শাখ্ানুসারে থাকে তবে কুষমোহন 

বন্দ্োপ্রভৃতি কিনিবিতত ধন্মসভাব অগ্রা্থ হয় । আমর জ্ঞাত আছি যে অনেক১ শিক্দোযি 

নিক্চলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিই মহ'শয়েবা পন্মসভার দপ ঠশ্র আচ্ছন ভাহাপ| কি উক্ত বিষে 
পক্ষপানবিহীন হইবেন শা ইতি । শিবেধশপত্রী কঙ্গচিৎ শ্যামবাজার নিবাসৈকগ 

বিপ্রস্যা। 

শোছাবাঙজাবের মহারা তো অবনত পেবের পুন বাটি বার তিক দপনন[ কবি লিপি বালিকা মনে তগ। 

এণৃত মন্সণনাণ ঘোম প্রণীত বাজ দদিশবঞ্রন মুখোপাদধ।াম পশ্থকের ১৮ প্রা জইবা। 

( ২৯ আগঞ্টু ১৮৩৫ । ১৭ ভার ১২৪২৯) 

গ্রীধত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু ।-+ -"সংপ্রতি একটা শাগ। ধর্মসভ। গ্থাপিত 

হইঘ়াছে কিন্ক তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহ! কিছুই দ্রানিতে পারি ন। কিন্ক শুণিয়াছি 

ব্রহ্গনভাব ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রঙ্গমভায় প্রতি বুধবার রানে গান বাদ্য ইত্যাদি অতি- 

পরিপাটীরূপে হয় । বদনস্ব শাখা! ধশ্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গন বাদা ইত্যাদি হয় 

পরন্থ প্রাত:কাপে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাক মহাশয় 

আমর অন্রভব করি থে কথিত শাখা ধশ্বসভ! কিয় কালান্তে ছাতারের শুতা হইবেক অর্থাৎ 

মযরের নৃতা দেখিয়া একট। ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা! করিল থে শামি উনার অপেক্ষ! 

উত্তম নৃতা করিব বলিয়! নৃত্য করিতে আরস্ত করিল পরে 'অনেক কলি নৃত্য করিতে২ 

ময়স্বর নৃন্যা ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরস্ত করিল। সম্পাদক মহাপয় শাখা ধর্দসভা 

তাছশ হইবেক। ১১ "আগন্য ১৮৩৫ সাল। 



৪১৬ চংব্াদে পত্রে সেক্কারেলক্র ক্কথ। 

(২৩ জুপ্লাই ১৮৩৬) ৯ আবণ ১২৪৩) 

শ্িযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-_পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার 

গরাণহাটার এগৌরমোহন বসাকের বাটাতে এক শাখা ধর্মসভা হইয়া থাকে তাহার সম্পাদক 
শ্িযুত রামানন্দ ব্রক্মগরী সর্ধতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি 

মহাশয় ভগবদগীতাদি পাঠ করিয়া থাকেন। উক্ত সর্বতর সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম 

কাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকাণ্তীয় বিষয়ে যাহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্ 

সিদ্ধান্ত পাইবেন । আরে তিনি প্রমূখাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন ঘে এতত্মহানগরের মধ্যে 
নর্দি কোন তব্ণবচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাহারা নিকটবধি হইয়া বিচার করিলে 

বিশেষ মর্ধমজ্ঞ হইতে পারিবেন । একারণ আমবা ত্রত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ব করিয়া- 

ছিলাম কিন্ধ এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন থে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশ - 

করণে অশক্ত হইল । 

( ২৭ ফেব্রুয়ারি ৮৩৬। ১৬ ফ'ম্ধন ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেমু। ধশ্মনভার পতিবিয়োগ ।--প্রায় সকলেই 

জ্ঞাত মাছেন যে ধশ্বস ভাপতি বাবু শিবনারাযণ ঘোষজ কিছু দিন হইল এ সভার প্রতিজ্ঞায় 

অবঙ্জা করিয়া অন্য সভাপতিব বাসনায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংগ্রতি 

দূলকলকুণল কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুব মানস সম্পন্ন হইয়াছে । থেহেতৃক 
গত সংক্রান্তি দিবসে এ নাবুর বাটীতে তুগ্লার অতুলা সভ1 হইয়াছিল তাহাতে প্রধান 

ধাশ্মিক বাবু ভগবতীচরণ মিত্রক্জ যিনি বাবু মথর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্তাপ্রদান 

করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ ধাহার পিতৃব্যপুন্রের বিবাহকালীন ধর্দমনভায় ধর্্নিষ্ট 

বিশিষ্ট কায়স্থ মহাশয়েরদের নিয়মপত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধর্মভয়ে 

দলাদলবিষয়ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শল্র চন্দ্র মিত্রজ ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বস্থৃজ আর ধর্ম 
সভাপতি দঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু কালাাদ বস্থজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়! 

শ্রীযূত বাবু জয়চন্দ্র মিত্রেব স্বরুত দল সকল এক্য হইয়া মালাচন্দন করিয়া সভান্তরের 
শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ধণ্মমভা পতিবিরহিণী অতিছুঃখিনী হইয়! শ্রীযৃত বাবু 
প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়। এক পদ ধশ্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসন। 
করিতেছেন। সে যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধশ্মসভ! চীরকালীন 

পতিব্রত প্রিয্নতম! ছিলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপতিরা যে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ 

গানবাদাদির অন্থরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া ৃদ্ধাবস্থায় অন্তাসক্ত] প্রিয়তমার 
অন্তুরক্ত হইতে উচ্যুক্ত হয় তাহার! কি প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ ভয় মনেও করিল ন হায় কি বিশ্রাট 

ইতি। কল্যচিৎ সমদর্শিনঃ | 



ধর ৪১৭ 

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 

নৃতন ধর্ম সভ11--মামরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নৃতন এক ধশ্ব সভা স্থাপনের 

কল্প হইতেছে । সংগ্রতি ধন্দ সভান্তর্গত কোন* ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লজ্ঘন 

করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাহারদের মুখাপেক্ষা করিয়া যথাথ বিচার হইল না ইহাতে 
কলিকাতা ও তন্লিকটস্থ কতিপয় সম্বান্ত মহাশয় অতাস্ত বিরক্ত হইয়! নৃতন ধশ্ম সভা স্থাপন 

করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 

ফলতঃ প্রভাকর সম্থাদপত্রের দ্বারা বোধ হয় যে এতঙ্গেশয় কোন ধনাঢা ব্যক্ি 

জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচা হয়ন! কিন্ত নিম্ব বাড়িয়া 

ঘি ক্ষুপ্র অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধর্ম সভাতে অব্যবহার্ধা হন। 

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 

কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার যোড়াসাকো স্থানে ব্রহ্ধদভানামক এক 

সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য বাখ্যা এবং 

রদ্ষবয়ক গান হ্ইয়| থাকে এ সভাধ্াক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা! নিষ্দাণ 

করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতেরা পাঠ অবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি শৌরি 

বাদরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহারা বহু সম্মানও প্রাথধ হন বিশেষতঃ ভারত 

মাসে বহু ব্রাঙ্ষণ পর্তিত মহাশয়ের! পত্তন্ধার। নিমস্ত্রিত হইয়! তথায় আগমন করণানস্থর 

তৎসভাধাক্ষ মহাশ/য়ের! বনু ধনদান ও সম্মান করিয়। তাহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ 

নিয়ম কবিয়াছেন এতদ্বাতিরিক্ত সময়ে ও তৎমভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৯ 

ভাগ্্র শনিবার এ সভায় নানাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মপপপ্ডিত পন্থস্থার! নিমস্ত্রিত হয়! 

মাগত হইয়াছিলেন এত্ডিপ্ন বন্ধ ছাত্রেরো সমাগম হইয়াহিল অধাক্ষ মহাশয়ের পরান্থলায়ে 

১৬১১১০৮1৬৫৪ ৩।২। তস্ক। করিয়া! দান করিয়াছেন ইহাতে রবাকত ও উপস্থিত ও 

পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যান়্িত হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাউ 

আবতেই অডিত হইয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে তদধাক্ষেরা নব প্রতি্গিত হইঘাছেন। তিং নাং। 

বিবিধ 

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। » পৌষ ১২৩৯) 

জাবা উপস্বীপে হিস্পু লোক দর্শন ।_ জাব! হইতে সংগতি আগত এক পজ্ের ছার! 

অবগত হওয়া গেল যে এ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিজস্থারিত স্থানে হিশ্গুমতাবলর্থী 

ন্যনাধক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে । পাঠক মহাশক্নেরদিগকে ইছা জ্ঞাপন করা প্রায় 

অনাবস্তক যে চারি শত বংলর হইল এ উপস্থীপস্থ তাবল্পোক হিশ্মৃ্গতাবনন্্ী ছিল কিছ 

১০৫৩ 



৪১৮ স্ংন্ালে পত্রে সেক্কাবেনন্ কথ 

তাহার কিঞ্িৎকাপ পরেই তাহার জাবনিক মতারলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দু 

ধর্মাবলম্থি লোক দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাও এ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্থিরদের অবশিষ্ট বংস্ত | 

(৩ অক্টোবর ১৮৩৫ | ১৮ আশ্বিন ১২৪২ ) 

বালি উপদ্ধীপে হিন্দুধর্ম 1__চারি শত বৎসর হইল জাবা! উপহ্থীপস্থ তাবল্পেক হিন্দু 

ধর্মাবলম্বী ছিল । এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোকের কথার দ্বার প্রমাণ হয় এমত নহে 

কিন্ত যে নান! দেববিগ্রহ ও দেবালয় এ স্থানে প্রাপ্ত হওয়। যায় তদ্দারা প্রত্ায় হয় কিন্তু এ 

উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণূপেই জাবনিক ধর্শাবলম্বী হইয়াছে এবং আমর! “বাধ করি যেএ 
উপদ্বীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপর্যান্ত বৈদিকধর্মাবলম্বী প্রাণিমান্র নাই। 

আরে! বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধ্যেও পূর্বে হিন্দুধর্ম চলিত ছিপ 
এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপঘ্বীপ জাবা উপদ্বীপের পূর্ববসীমাহইতে অতি-' 

ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত । যদ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বনতি তথাপি তত্রত্য 

অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্মাবন্স্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধো চ:রি 

বর্ণের প্রভেদ কেবল এ বালিতেই আছে । ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাঙ্মণ ও 
শত্র এই ছুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 

সংগ্রতি দেশদশশ কএক জন সাহের এ উপদ্বীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্ু 

লোকরা অতান্ত ছুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষেরা যৎপরোনান্তি অলস তাহারা আত্ম ভবরণ- 

ঠোষণার্থ প্রায় কিছুই কার্ধয করে ন। কেবল স্মীলোক যাহ উপাঞ্জন করে তত্দ্ার। প্রাণধারণ 

করে এবং আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহি'ফেণ নেবনেতে যাপন করে 

কখন২ কৃষিকম্মও করিয়া থাকে কিন্তু এ মম্মেতে তাহারদেব সময়ের কেবল চতুর্বাংশমবত্র 

লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহার! বোধ করে যেস্ত্ীলোকেরা রোজকার করিয়া 

যোগাইবে। অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়া থাকে থে বাপি উপদ্বীপে স্বীলোকেরদের 

রোজকারে পুরুষের! জুয়াখেলা ও আফিন খাইতে পায়। 

স্ীলোকের অবস্থা! অতিঙ্গঘন্ত তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটী ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ 

গে'লামের ম্যায় খাটিতে হয় । যে বালিকা পিতৃহীনা হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা 

নাই এবং যে বিধবার সন্তানহীন বা যাহাবদের কন্তামাত্র আছে তাহার] রাজার সম্পত্তি 

মধো গণা। হয়। এ রাজ তাহারদের মধো সুন্দরী দেখিয়া উপপত্বী করেন অবশিষ্টাগদিগকে 

রাজবাটীতে খাটান। 

তত্রত্য প্রঙ্গারদের যেরূপ অবস্থ। তাহা রাজবাটীর বর্ণনেতেই অবশা অবগত হওয়া 

যাইতে পারে । যে সাহেবের। এ উ-“ন্বীপ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহার! কহেন ঘষে এ 
রাজবাটা কাচা এক প্রাচীরে বেঙিত। রাজ সাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক 

হইলে তাহারা এ বাটার ভিতরের এক কুঠরীতে নীত হইলেন কিন্তু এ কুঠরীতে যাইতে 



হি 

ধর্ম ৪১৯ 

পথ এমত পক্ষিল যে তীহারদের পাদ পরিষ্কৃত রাখা অতিকঠিন হইল। এ আস্তঃপুষের 

বামপার্থে দারুময় চতুরম্ ২৬ হাত এক গৃহ এবং তাহার সম্মুখে চতুংঘ্র ১৩ হাত হষ্টক- 

নির্ষিত ছুই কুঠরী ছিল। পরে সাহেবেরদের গ্রতি অহ্থুমতি হুইল ঘে রাজার আগমন- 

পর্ধযন্ত আপনার! বারাগাতে বন্থন। রাজ বাটার মধ্যে কেবল একখান ভাঙ্গা! চৌকী ও 
এক ছেঁড়া শপমাজ্স এ শপের উপরি কএকটা কুকুর শুইয়া ভিল। অপর দ্বার মুক্ত হলে 

বিংশবর্ষবয়ন্ক কদর্ধ্য একট। যুবাপুরুষ বাহিরে আসিয়া স্বারের গোড়ায় এক তকিয়৷ হেলান্ 

দিয়া গদিতে বমিলেন তিনিই মহারাঞ্জা তিনি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত চুলগুলা ঝে কড়ামেকড়া 

কেবল কোমরে একটু লেকড়া আর সর্ব্বাঙ্গ লেউটা শরীর অতিদূর্বল ও কশ বোধ হয় কোন 

বিষয়ে স্থসম্মত নহেন। তৎসময়ে ত্র রাজ! দড়িতে বাধা একটা কিরকীট কীট লইয়া খেল। 

করিতে লাগিলেন এবং এ কীটকে অতি যন্ত্র দিয়া আমোদকরত কএকক্ষণ থাকিয়া উঠিয়া 

গেলেন। সাহেবেরা যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার প্রতি একবার দৃক্পাতও 

করিলেন না। 

স্থানীয় লোকেরা ব্রন্ষ! বিষুট শিব গণেশ দুর্গ! এবং অন্যান্ত প্রতিমাদিও পুজা ঞণে 

কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়। গিয়াছে স্থশোঠিত নহে। স্থানে মধ্যেং বলিদানও 

হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ব্রাঙ্গণও আছেন তাহারা অতু।ভ্ম ভাষা লইয়া ব্যবহার 

করেন বোধ হয় তর ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে। কিন্তু যে সাহেবের| এ উপস্ধীপ দশনাথ 

গিয়াছিলেন তাহার! এ যাজক ব্রাহ্ষ:ণরদের সঙ্গে আলাপার্দি করিতে ন। পারাতে তদ্ধিষয়ে 

কিছু বিশেষ অবগত হইতে পাগিলেন না। য্দ)পি ্রবালিনিবানি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও 

না হয় তথাপি বৈদিক ধন্মাবল্িরদের সঙ্গে তাহারদের এইমাত্র বলক্ষণা যে তাহার! 

অন্তান্ত পশুহত্য। করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে ন। তন্মধে/ মহিষ ও পৃঙ্করের 

ব্যবহারই অধিক। উপযুকু কর্ন বিদ্যা প্র সকল লোকের মধো প্রায় নাই। সেইস্থানে 

জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠপালামাত্র আছে আর কোন পাঠশাল। দৃষ্ঠ হইগ ল। 

ভাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষ! অনাঘাসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথণের দ্বার! 

ভাষামাত্র অভ্যাস করে । ইউরোপীঘ্ব লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিজ্রতা নাই 

এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করেন এমত তাঠারদের ইচ্ছাও লাই । 

তাহার দেশের মফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত দুই জন 

সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুবযবহার 

করিতেছ তখন তাহারা এইমাত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আমিতে কেহ 

নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই বাবহারেতে ভোমরা অসন্ধষ্ট হও তবে প্রস্থান কর। 

এ উপস্বীপে সভীরীতি চলিভ আছে এ দেশদর্শক সাহেবের। এই সঙ্ধাদ দেন যে 

প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাহার পত্তী ৪ উপপত্বীতে ৭৪ জনের নান নহে পুড়িয়া 

মরিল। কখন২ ছোট লোকেরদের বিধবারাও ন্বামির সে দখ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্ত 



সি সংব্বাদ পত্রে সেক্কাশেক কথা 

সে ক্দাচিৎ। পরস্ত নিয়ত এই ব্যবহার আছে থে রাজ মরিলে তাহার বিধবা যত থকে 

সমুদয় সহম্বত| হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাহার স্্রীরদিগকে কথিত হয় যে তোমরা 
সহপামিনী হইব! কিন! ঘদি তাহার! কছে যে হইব তখন তাছারদিগকে স্বতস্ত্রা রাখিয়া 

নানাপ্রকার মিষ্টার পেয় ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অততযুত্তঘ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিতে 
এবং যথেচ্ছ আত্মীয়ন্বজনের সঙ্জে দেখা করিতে অঠমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই থে 
তাহার! ইহলোক পরিত্যাগকরণের পূর্বের যত স্থথ ভোগ করিতে চাহে তাহা করিতে পারে । 

রাজার শব পৃথকরূপে দাহ কর! যায় এবং যে সকল স্ত্রীর! দহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত 
স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড কর] বায়। এস্থানে গমন করিলে ত্ব২ং আভরণাদি ত্যাগ করিয়া 
লোককে দেয়। পরে ছুরির স্বারা বাহুতে কিঞিৎ আঘাতপূর্বক এ রক্ত সর্ধাঙ্গে মাখিয়া 
মাচানে আরোহণ করিয়! অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ঝাপ দেয়। গত বৎসরে ১৩ জন তাহারদের 

মধ্যে কেহ পরম সুন্দরী প্রাচীন রাঞ্জার মৃতার পর বালিলিংস্থানে উক্তরূপে পুড়িয়া মরিল। 
কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে কেহ২ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়৷ ভীতা হইল কিন্তু এঁ মাচান 

এমত নির্ধ্'ণ কর! ঘায় যে তাহার পশ্ান্তাগ একটু উঠাইয়। দিলেই অমনি অগ্নিকুণ্ডে গড়িয়। 
পড়ে। যদ্যপি তাহারা কোনপ্রকারে পলায়নের উদ্যোগ করে তবে সেই স্থানেই 

তাহারদিগকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকেরদের এতজ্রপে গুড়িয়। মরণের কারণ এই যে তাহার 

যদ্যপি কোনপ্রকারে অন্থীরূতা হয় তবে তাহারদের অতান্ত কলঙ্ক হয়। রাজপ্ত্বীরা 

স্বীকার না করিলে তাহারদিগকে গোপনে খুন করে যেহেতৃক রাজগোত্রা কোন স্ত্রী ভষ্টা 
হইলে দেশময় তাহার মহাঅধ্যাতি হয়। 







রাস্ত'ঘাট 

(২২ মে ১৮৩*। ১৯ জ্যষ্ঠ ১২৩৭) 

কলিকাতার নৃতন রাস্তা।__গঙ্গাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের 
আড়পারপধ্যন্ত যে নৃতন রাস্তা! হইতেছে তাহা সম্পর্র করিবার নিপ্মতে খিদিবপুরের খালের 
উপবে যে জিঞজিরময় সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ গ্রস্থত হইয়াছে । সেই 
এমারত্রে এক দিগে যেপর্যান্ত জোআর উঠে প্রায় দেইশধান্ত উঠয়াছে এবং তিন চারি 
মাসের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে । 

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। € মাথ ১২৩৯) 

চিৎপুবের রাজপথে জলনে5নার্থ চাদায় স্থাক্ষরকাবিদের মভা।--চংপু'রর রাজপথে 
জল সেচনার্থ ধাহারা চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারা গত ১৭ জানুগ্ারিতে প্রধান 

মাজিন্তেট শ্রীযুত মাকফালণন সাহেবের দপ্ুরধানায় সঘাগত হন। এ সাহেব সঙাপতি 

হইয়৷ রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মর্শ এই | ঠদায় যত টাক। সংগ্রঠ হইয়াছে তাহার 

ংখ্য ০১০০৯ তাহা সমূদায় কোম্পানির ভাণ্ডাবে স্ান্ত খ্বাছে। তপতিরিক বাবু কৃ র 

বনমালীলাল ১**০* টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইবাগ্ছেন তত্তি চাদায় স্বাক্ষরঞারিরদের 

স্থানে দত্তাবণিষ্ট মারো দশ বার হাজার টাক! প্রাপ্থি সম্ভাবনা অতএব মর্বহদ্ধ ৬৫*** টাকা 

সংগৃহীতহওনের হিসাব করা যাইতে পারে। পুর্বে এই কাধাসম্পাদনাথ এইরূপ প্রস্তাব 

হইয়াছিল ষে এক বাম্পীয় কল বনান যায় ও প্রণালী গাথ। ঘায় কিন্ত নিয়ে শিখিত তিন 

কারণেতে কমিটা মহাশয়ের! এ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দতেছেন। প্রথম কারণ এই 

যেটাক। এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুঙ্গায় না। দ্বিতীয় গ্রকারাস্তরে 

অল্লবায়ে এ কার্ধালাধন হইতে পারে। তৃতীয় স্থানে চিৎপুরের রাস্তা এমত সন্কীর্ণ আছে 

যে গ্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই। অপর নিকটবন্ঠি পুষ্করিপীহইতে জলসেচনের কার্ধ্ে 
যেপর্ধান্ত স্বসার হইয়াছে তাহা এ রিপোর্টে বাক্ত হয়। এ তংকর্মসম্পাদনে গন বখলরে 

কেবল ৮৮৩৮৯ টাকা বায় হয়। এ রিপোর্টে কার্ধাসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল 

প্রথম পরামর্শ এক বা দুই অধিক পুষ্করিপী খনন করা যায়। দ্বিতীয় এই যে গ্রিযৃত 

চীফ যাজিস্বেটসাহেব উপরি উক্তম্তে এই কার্ধো যে টাকা বায় করিয়াছেন তাহা 

তীহাকে ফিরিয়া দেওয়! যায়। তৃতীয় পরামর্শ থে এই কার্ধোর তত্বাবধারক শ্রীযুত 
মকালক সাহেবকে এই কার্যাসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫* টাকা পারিতোধিক দেওয়া যায়। 

এতজ্জপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিমে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল. 



৮২৪ চওজ্াদ পত্রে সেক্কানেলব্র ক থা 

গ্িযূত মাকৃষার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ এবং যে টাক! 

কোম্পানির কোসে ন্তস্ত আছে তাহার স্থ্দহইতে মাকৃফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৮৯ টাক 

দেওয়। যায়। 

বাম্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুদ্ষরিণী খনন কর! পরামর্শ “সদ্ধ। 

কোন্ স্থানে পুর্করিণী খনন করা উচিত এত দ্বিষয়ে লা্টরি কমিটির পক্ষে শ্রযুত 
টীফ মান্জিস্তেঈসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীধুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত 

বাবু হরিযোহন ঠাকুর ও শ্ীযুত বাবু রামগোপাল মন্লিক কমিটি স্বরূপ নিষুক্ত হন। 

শ্রীধুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্লিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি 

হাজার টাক প্রাপ্ত।বশিষ্ট আছে তদর্থ তাহার নিকটে পত্রের দ্বার নিবেদন করা 

লায়। 

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাদার স্বার৷ ক্ষ্জর| টাক। সংগ্রশ্ার্থ অন্তান্ত লোকের 

নিকটে নিবেদন করা যায় এবং যে ম্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকতৃণক মুদ্র। প্রদত্ত হয় 

নাই তাহারদের নিকটে লিপিম্বারা নিবেদন করা যায়। 

(৪ জান্য়ারি ১৮৩৪ | ২২ পৌষ ১২৪০) 

[ পক্ত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] গত শুরুবারে শ্রীধুহ্ধ জিন্কিন্স লে এণ্ড কোম্পানির 

সাধারণ ন'লামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহ! তেরেটিবাজারের 
দক্ষিণে ছিল) এ স্বৃত সাহেবের অ্নরদের অগ্মতিক্রামে বিক্রমহওয়াতে শ্রীৃত বাবু 

স্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০** একাম্রহাজ্জার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন এ বিষয়ের সু 
পর্ব দেড় লক্ষ টাকার অধিক হৃইগাছেঙ্ল কিন্তু কলিকান্চার প্রধান২ হোৌসসকল 

গ্লেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অল্প দামে ক্রয় হয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীদুত 

বাবু স্বারকানাথ ঠাকুর স্থানে নৃহ্ধন অট্রালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরমা এক 
বাজার করিবেন এস্ব'ন এরপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেব লোক আপন শ্বচ্ছামত 

ইজনসণ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আলিতে পারিবেন যদ্দিও বাবুর ইঠাতে কিছু ব্যয় 

হইবেক কিন্ত পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাঞ্জারঘারা বিশেষ লাভ করিতে 

পারিবেন ইতি। 

(১২ আগ ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪) 

গঞ্নভীরস্থ পথ ।-্নৃতন টেঁকশালের উন্তরাংশ লইয়া কিয়দদুরপর্ধাত্ত ভাটার 
সঙ্গয়ে চড়া পড়ে ভাঙ্াতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি এ স্থান আয়ত্ত করিবার 
নিমিত্ত যে এক নক্সা বান্ছির করিকাছেন সে অতাত্ত বায়সাধ্য কিন্ত এম্থান রাবিস 

সবায়। ভরাট করিতে গেলে 'গঙ্গার কিনারা পোল্যাবন্দী করিতে হয় নতুষা জোয়ারের 
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সময়ে এ রাবিস ভাসিয়া। যাইতে পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন 

বিবেচনা করিতে গেলে এ খরচ পত্র অল্পই বোধ হয় যদি এস্থলে বাটানিত্মাণ করা 

যায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দধ্য বৃদ্ধি হয় তংপূর্ববাংশে যে সকল বাটা আছে 
সে সকল বাটা কেলাইব স্বিটের ন্যায় পশ্চাৎ থাকিবে ইহাতে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে 
পারে। 

এতদ্েশের মধ্যে অন্তান্ত স্থান গঙ্গায় তাঙ্গিয়া' পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার 

বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে যে পর্যন্ত চড়া পড়িয়ছে আরো পশ্চিমাংশ 
কিকিৎ দূর লইয়া চড়া পড়িলে শাকো বাদ্ধিয়া' পারাবারে যাইবার স্থপাধা হইতে পারে 
ইহাও অসঙ্তাবনা নহে ।-__জানানবষণ। 

(১০ নবেম্বর ১৮৬৮। ২৬ কাতিক ১২৪৫) 

গঙ্গার উপরি পুল।-_আমাদিগের শ্রতি গোচর হইধাছে ৫ হুগলি নদীর উপরি 

পুল করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন এ পুণ নিশ্বাণ করণাখ ব্যয় ১২*০০** টাকা 

নির্ধাধ্য ইয়াছে এবং উক্ত পুল কলকাতার উপরি হইবে ইহার জ্রব্ের নিপ্তি হইতেছে 

কিন্বা হইবে । এবং এই সহরে স্থবিখ্যাত বে ক নির্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকশ্দের 

ভারপণ হইবে। ই পুল লৌহ দ্বারা নিশ্মিত হইবে এবং এমত বূপে শিশ্দিত হইবে 

যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। [ বেজজল হেরান্ড, ৪ নবেশ্বর ] 
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(৬ এশ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 

কলিকাতার লাটরি।--অনেকবৎসরাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণ,মণ্টের যে লাটপ্সি 

বৎসরে দুইবার হইত। এইগণে তাহা খণহইতে মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার 

লভ্যাংশ কিঞিৎ লইয়া কপিকাত। নগরের সৌট্টবার্থ বার করা যাইত। এক বৎনগ 

হইল যে ব্যাপারের দ্বারা কপিকাত। নগরের নানাপ্রকার মৌগব হইয়াছে সেই ব্যাপার 

এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের স্থানে লাটরির কমিটি জারির উপন্বত্থ 

বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিরেন। এইক্ষণে এ খণ পরিশোধ হওয়াতে স্াহারদের হস্তে 

টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা । সম্াদ পত্র দ্বারা! অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি নূতন এক 

লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা নগরের নৌষ্টৰ কররীয় ব্যাপারের 

তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশঘ্বের! নিযুক্ত হইয়াছেন। 

প্রত ডি মাকফার্পন সাহেব সভাপতি । 

ধৃত মেঙ্জর আরবিন ও শ্রীঘূত ভবলিউ পি গ্রান্ট শ্রীঘৃত এন আলেকজাদর 

এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত মেস্বর। 

শিযূত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ণ নির্বাহ করিবেন। 

২০৫৪ 
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সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে 

আমারদের বোধ হয় যে এব্যাপারেতে কেবল মনুষ্যের নীতি ভরষ্ট হইয়! জুয়াচুরীর বৃদ্ধি 

হয়। যদ্াপি নগরীয় সৌঠ্বকরণার্থ গবর্ণমেন্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীয় ভাগ্ার 

হইতেই দান করিতে পারেন কিন্বা নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নৃতন মাস্থল বসাইতে 

পারেন কিন্তু গ্রজারদের অসৌঠ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠব 

করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে যে 

অতান্ত প্রতারণা! বদ্ধমূলক ক্ষুত্র২ লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্ত গবর্ণমেপ্ট 

ষে পর্য্স্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নিজ জুয়ার প্রধান আকর না উঠাইবেন সেই পর্যস্ত 

নান! ক্ষুদ্রং জুমার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন না। 

(২৫ জান্ছুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬ ) 

নৃতন নাকো ।--শ্রুত হওয়া! গেল যে মাণিকতলা ও শ্যাম বাজারের মধ্স্ত 

নৃতন খালের উপর এক সাকো নিশ্মাণারস্ত হইয়াছে । 

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ | ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 

এতৎ শরবণে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাটের সম্িধি 
স্ত্রীলোকের স্বানার্থে একটা নৃতন ঘাট প্রস্তত হইবেক এ অতি সংকর্খ বটে কেননা 
আবাল বৃদ্ধবনিত৷ এক ঘাটে স্নান করিয়া থাকে তজ্জন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি 

অন্তায় হয় কিন্তু এতৎকরণে তৎসমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মন্থুষ্যে 
মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিস্তিত হইয়াছি দুঃম্বভাব ব্যক্তি সকল 
অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল গ্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে 

ব্রাঙ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না। ধর্িষ্ট মন্ষ্যেরা 
সময়ান্তরে অত্যতস্ত দৌরাত্মা দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন ত্য 
সময়াতীত হওনে স্থতরাং এ বাক্তিরদিগের হুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে তৎ অনুচিৎ 

ব্যাপার হেতু গবর্ণমেন্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গা হুগলি যমুনা 
গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় 
স্ীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত ম্বতন্ব অতি আবশ্যক এতদ্রপ করিলে অতি উত্তম 
হইতে পারিবেক যদ্যপি বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যতিরিক্ত অন্ত২ লোকের 

ঘাট আছে তথাপিও মাজিস্ত্রেট সাহেব এ সকল ঘাটের দিক নির্দিষ্ট করণের হুকুম 
প্রদান করেন অনাগ্াসে হইতে পারে আমরা যেহেতুক অন্মদ্দেনীয়দিগের অত্যন্ত 
অনাহত সেই হেতুক গবর্ণমেন্টের এতদ্বিষয়ে মনোযোগ জন্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি । 
[ জানাম্বেষণ ] 
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( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাস্কুন ১২৩৭) 

মেদিনীপুর ।-_-এই মহারাজের নানা প্রদেশ দিয়! নৃতন রাস্তা প্রস্ততকরণে সংপ্রতি 
শ্রীযুত গবরৃনর্ জেনরল অধিক,মনোযোগ করিতেছেন । এক্ষণে মেদিনীপুরের জিলার মধ্যে 
এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্মল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়] যাইবেক। কিন্ত 
তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া এ নৃতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ 
করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচ দল পদাতিক সৈন্য তাহার নিকটে 

প্রেরণ করা গিয়াছে । 

( ১* এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯) 

বদ্ধমানের রাস্তার সৌষ্টবকরণ।-_নিম্নভাগে লিখিত বিবরণ ইও্ডয়া গেজেটহইতে 

গ্রহণপূর্ববক প্রকাশ করা যাইতেছে । সংপ্রতি মধামবিত্ত এক বাক্ির অতিপ্রশংসা 

উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অভিযথাথ এবং তাহাতে পাঠক 

মহাশয়ের! অসন্তুষ্ট হইবেন না। 

কলিকাতাহইতে বর্ধমান যাইতে নৌক। পথে ডাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় এ ঘাট 

বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অস্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম 

ছুই ক্রোশ। পূর্বের এ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যে পাস্তা ছিল সে প্রায় অগম্য 

বিশেষতঃ বর্ধাকালে। এই ক্ষণে এ কাস্তার অতিকাস্ত হইয়াছে এঁ রাণ্ড একপ্রকার 

সমুদায়ই নৃতন হইয়। যোল হাত চৌড়া হইয়াছে। জনাইর অগ্রিকোণে নৈহাটির নিকটে 

সরহ্ঘতীনদীর উপরে তিন খিলানের একট! পাকা সাকে প্রশ্থত হইয়াছে সেই স্থানে এ 

নদীর পাটা পর়ষটি হাত জনাই ও ভাইনঝুনির মধ্যবন্ধি যে স্থানে পক্থিল ভূমি ছিল সেই 

স্থানে অন্ত একটা সাকো নির্মাণ হইয়াছে । এই সকল উপকাধা কাধ্যে পৃথক ব্যাক্কিরদের 

অত্যন্তোপকার এবং তঙ্চতুদিগন্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইগ্রাছে। যে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ- 

সহযোগে এই২ পরমহিতজনক ব্যাপার নির্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির 

মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রাজপুতানা দেশে কাধ্য নির্বাহ করিতে- 

ছিলেন তৎসময়ে এ মহাশয় তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সাহেবের 

স্বানহইতে মধ্যে২ কোন২ অনুগ্রাহক চিহ্ন প্রাণ হন। প্রতি কলিকাতার এক বাণিজ্য 

কুহীতে অল্লপবৈতনিক কণ্ধে নিধুক্ত আছেন এবং বহুকাগাবধি সাহেবেরদের অতিবিশ্বাস 

পাত্র হইয়া যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অন্তমান দুই সহশ্র মুদ্রা 

ব্যয় করিমঘ্নাছেন। কেহ বোধ করিতে পারেন থে এই প্রশং্য এতঙ্গেশীয় মহাশয়ের 

যথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা করিলাম । কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোফেরদের 

পরহিতৈধিতাপ্তণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌগ্টিকতা করাই অতুযুপযুক এবং তিনি 

জারো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্ি আছেন তাহার| বিবাহাদি 



৪২৮ হওহ্বাছ পাত্রে লেক্াবেলেজ্য কথা 

নানা উৎসব কর্থে লক্ষ২ টাক! ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র 

আয়াস কি ব্যয়ের আন্ুকৃল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে 
তাহার এ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে। 

শুনা গেল ্ এ ব্যাপারের এমত সফল দৃষ্ট হইয়াছে যে এ প্রদেশের উন্নতি দিন২ 

বৃদ্ধি হইতেছে। এ গঞ্জে অনেক নৃতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনকুনি 

জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকাঁরার্থ ক্ষুদ্র২ দোকান বসিয়াছে এবং এ গঞ্জহইতে 
প্রতিদিন চারি পাচ শত বলদ বোঝাই তওডুল বর্দমান ও বিষুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত 

হয়। এবং আরো! শোনা গেল যে গত বৎসরের বর্ধাকালে এ গঞ্জে যে সময়ে ধান্ 
তওুলাদি ছুমূ'ল্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহোপক'র 

হইয়াছিল । 

(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০) 

১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইত্ডিয় 

গেজেটহইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন ঘে জনাই সাকিনের কোন 
মধ্যবৃত্ত লোক মোং ডানকুনির নিকট হইতে নৈইটি পর্যন্ত এক নৃতন রাস্তা প্রস্তত 

করিয়াছেন এ কথ বিস্তারিত বূপ অবগত ন! হওয়াপর্ধ্যন্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ 

এ সাকিনের শ্রীযুত বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট 
এক কেতা৷ দরখাস্ত করেন তাহার তাৎ্পর্যয এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কৃষ্ণরামপুর- 

প্ধ্যস্ত বারাণস রোড যে শালিখার ব্রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্খে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় 

আর ডানকুনির এক রান্ত৷ ৬সরম্বতীর ধারপর্ধান্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে এ ডানকুণির রাস্তার 
শঙ্খল। ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যদ্যপি এ বাবুজী মহাশয়ের 
মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রাস্তা যেক্ধপ উত্তম হইয়াছে তদনুযায়ী উত্তম ও 

পরিপাটী হইত কারণ এ চণ্তীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে 

আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাক] ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা 
ব্যয় বিনা তেমত স্থন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল কর্ম মধ্যবৃত্ত লোকের 
নছে যেমন কাঙ্জালকে ঘোড়া রোগ ।--.শ্রীঈশ্বরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৷ সাং কোণনগর । 

(€ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪৬ ) 

শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।__জিল! নবহ্থীপাস্তর্গত উলানামক গ্রাম 
সর্ধোতোভাবে উৎকষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সংকুলীন ধাশ্মিক জন- 
সমূহের বসতি এবং উক্ত মহাশয়ের! নিরস্তর দৈব পিত্রাদি কর্মোপলক্ষে বুধন বিতরণদ্বার! 
গ্রামের সৌষ্টব প্রকাশ করিতেছেন কিন্ধ লিখিত গ্রামে সংপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাব- 



বিবিধ ৪২৯ 

প্রযুক্ত মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্ত্যস্ব শকটাদির গমন স্বদূরপরাহত চৌকীদার 

লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া 
নিবেদন করিতেছি ষে আপনকার দর্প ণৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দীনজনগণ 

ত্রাণকরণৈকতানমানস করুণাসাগর সাক্ষাদ্ধন্মাবতার শ্রীলশ্রীুত লা বেপ্টীঙ্ক গবর্নর্ 

জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়া কুপাকটাক্ষপূর্র্বক উক্ত জিলার মাক্সিস্ত্েট শ্রুযুত 
হলকট সাহেব বাহাদুর স্থবিচারতত্পর ও বিচক্ষণাগ্রণ্য তাহার প্রতি অনুমতি হইলে 

উক্ত সাহেব অক্ষগ্রহপূর্বক লিখিত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্ীযুত 

বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযৃত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী শ্রীধৃত বাবু শ্তামলপ্রাণ মুস্তধী 

ীযূত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযূত বাবু তারাকাস্ত গজোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত বাবু 

গঙ্গাগোবিন্বজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মন্্যাদিগের 

প্রতি এক চাদার হুকুম দিয়া এ জিলাস্থ ্রত্রীযুতের কারাগারবন্ধ বাক্তিরদিগকে প্রেরণ 

করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হম পরন্ধ এ ঠাদার টাকা- 

হইতে রাস্তাবদ্ধনার্থ আগত বন্ধিদিগের আহারীয় দ্রবা প্রাপ্তি হইলে অযুত 

কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহা হউক শীযুত 

দেশাধিপতি মহাশয়েরা করুণাকণা বিতরণপূর্বক উক্ত ব্যাপারে সাহাধা কিয়া 

দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেযাশ্বিনস্য « পঞ্চম দিবশীয়া সন 

১২৪, সাল। 

উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্জগচ্তন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

প্ররামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং। 

(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২৯ পৌষ ১২৪০) 

গত শুক্রবারে জিলা নবর্ধীপের মাজজিস্বেট শ্রাযুত হলকট সাহেব বাহাদুর 

স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণ করত উক্ত [উপ্পা? গ্রামে আগত হইয়! গ্রামের প্রত্যেক 

পথ এবং গ্রামের প্রাস্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়! সেই সকল রাপ্তা উদ্নমবপ 

নিষ্দাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্মাণ করাইবার 

মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীযৃত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 

মুখোপাধ্যায় প্রীত বাবু শস্ভৃনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচ্জু মুস্তোফী শ্রীযৃত 

বাবু শ্টামলপ্রাণ মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুন্তোষীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি 

ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক 

মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্কি ধ্রক্যবাকাবূপে একট। চাদা 

করিয়া! গ্রামের সকল রাম্তা যাহাতে স্থন্দররূপ প্রস্তত হয় তাহা কর পরে এ নকল 

মহাশয়ব্যক্কিরা শ্রীযূতের আজান্থসারে ঠাদাকরণে স্বীকার করিলেন ।""" 



৪৩ 

ওলাদ পাত্রে সেক্কাব্েব্র ক্থা 

ঠাদায় স্বাক্ষরকারী। 
শ্রীযূত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ***১২০০ 

শ্রীযুত বাবু শস্ুনাথ মুখোপাধ্যায় ।*** ১০০০ 

শ্রীযূত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুক্তোফী |: ১০০০ 
শ্রীযুূত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফী ।:** ৫০০ 

শ্রীযৃত বাবু শ্যামলপ্রীণ মুত্যোফী ।*** ২০০ 

শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ।*". ১০০ 

শ্রীযুূত মাণিকচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়... ১০০ 

শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ।:., ৫০ 

শ্রীযুত তিতুরাম বন্থ ।""" ৫০ 
শ্ীযৃত গঙ্গাধর পোদ্দার. ১০০ 

বাকী ধাহার। দ্বিবেন তাহারদ্িগের নাম পশ্চাৎ লিিয়। পাঠাইব | 

(২৯ মার্চ ১৮৩৪ । ১৭ টচত্তর ১২৪০) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আমরা 

পূর্বে কএক পত্র আপনকার সন্মিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম কপাবলোকনে নিজ দর্পণে 

অর্পণপূর্ববক অস্মদাদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্প গৈকপার্ে 

স্থানদানে মহোপকৃত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিল নবহ্ীপের 

মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ চাদার স্থজন 

করিয়াছেন তদ্বিবররণের কিয়দংশ পূর্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় 

কমিটি হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তিরা চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ নীচে লিখিত 

হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষানুগ্রাহক হইয়া ধনি ব্যক্তিদিগের 
নামে প্রতোকে পরবানা দিতেছেন তত্বিধায় অনেকেই চাদায় শ্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং 
যাহার দেশাস্তরে আছেন তাহারাও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শল্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের চাদ্দার 

নিয়মিত মুত্র! উক্ত সাহেবের হজুরে অপিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা 

কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিন্ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরস্ত উক্ত চাদ! সংগৃহীত মৃদ্রাদ্বারা 
যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ক্রটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীধুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্মিকবর অতিবদান্তাপূর্ববক ঈদৃশান্ছমতি করিয়াছেন যে উক্ত 
চাদায় স্বাদশ শত মুদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরব্ধব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব 

আমরা এতদ্বিষযয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকাধ্য উত্তমরূপে যে নিষ্প্ন হইবে 

তদ্দিযয়ে সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের অনুগ্রহ এবং উক্ত বাবুজ্জী মহাশয়ের 
যাদ্ৃশ মনোযোগ এতদ্বিধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর স্থসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমরা ইহাও 



বিবিধ ৪৩১ 

অনুমান করি যে উক্ত জিলার খ্রীযুত জঙগসাহেব ও শ্রীযুত মাজিপ্রেটলাছেব ও ্রয়ত 

কালেকুটরসাহেব ও শ্রীযুত জাইণ্ট মাজিস্ত্রেসাহেব ইহারাও এতৎকাধো আগ্বকৃলয 

করিতে পারেন যেহেতুক ধর্মার্থব্যাপার প্রনঙ্গতো ম্হাযশস্বীও হইবেন অতএব ধশ্বকশ্দে 

কিঞিৎ সাহাধ্য ষে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদন মিতি। 

চাদায় স্বাক্ষরকারী। 

প্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ১২৫ 

শ্ীযুত তারাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় ১৩০ 

শ্রীযূত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৯, ২৫ 

শ্রীযুত সর্ধচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ** *** ২৫ 

শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধায় ০, *" ২০ 

শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্ধা ৮৯০ *** ১২॥০ 

শ্রীধুত হরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য -** *** ১২1০ 

শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় *** '** ১ 

প্রীযুত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচাধ্য ** ৮ ১৪ 

শ্রীযুত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায় *** ** ৫ 

প্রীযুত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায় 5, *** ৫ 

শ্রীমতী অবপপূর্ণী দাসী * ৯ ১০০ 

শ্রযুত কাশীমাথ বস্থ *** **। ৩০ 

শ্রীকাশীনাথ কর *** *** ২৫ 

শ্রীনীলাদ্র খ! টি ৭০০ ১৫ 

শ্রাজকষণ খ| ৪ *** ২৫ 

প্রীপীতান্বর কর ** ৮ ১৫ 

শ্রীশিবরাম মদক *** *** ১০ 

শ্ররামনারায়ণ সরকার তত *** ২৫ 

প্রীশ্টাম্ঠাদ নন্দন *** ০৯০ ১০ 

শ্রীপ্রাণনাথ পাল ৮৫৪ 5০ ১৩ 

শ্রুলম্্ীকাস্ত মদক টন? রঃ ১৩ 

প্রীভাগবত মদক টু টং র্ 

প্রীতৈরবচন্ত্র নন্দি টি ৬ 

প্রষ্চন্দ্র পাল রঃ রি ১৬ 

জ্ররামমোহন শাহ টি রঃ ১০ 

জ্রীজ্বৈত শাহা 
৪৪৪ ৪৪৪ ১৬ 



৪৩২ 

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস 
ঞ্রগোরাষ্ঠাদ কর 

প্রীহরিনারায়ণ মিত্র 

শ্রীহরচন্দ্র বন্ধু 

শ্রীরামনারাণ বন্ধ 

শ্রগোবিন্দ বিশ্বাস 

শ্রীভঙ্জহরি দে 

প্রীমদনমোহন কর 

প্রীশভূচন্দ্র কর 
শ্রীকিন্ুচন্দ্র মিত্র 

শ্রীগৌরহরি কর 
গ্রগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক 

শ্ীরাধানাথ দাস 

শ্রপ্রাণহরি দাস 

শ্রীগৌর পোদ্দার 
শ্রীমনোহর মদক 

শ্রীরামচন্দ্র মদক 

শ্রকাশীনাথ মদক 

শ্াব্রজমোহন মদক 

শ্রফকিরটাদ প্রামাণিক 

শ্রুপীতান্বর ডাক্তর 

শ্ীসবূপচন্ত্র ডাক্তার 

শ্রীদর্পনারায়ণ কর 

শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত 

শ্রীজগন্নাথ দত্ত 

শ্রীগোগীনাথ মিত্র 

প্রীনিমাইচাদ ব্বর্ণকার 

শ্ীকালা্টাদ স্বর্ণকার 

শ্ীরামকৃমার মদক 
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্র 

শ্রগোবিন্দচজ্ সরকার 

শরামমোহন ব্বর্ণকার 

ওখাদ পাত্রে মেক্সানেল কথা 

কি কি ৪৯ চি চটি কি নি ন্ট কি কি স্টি এটি শটি 

৮ & 8 ৮ ৪৯ ৮৬ ৪৯ চি চি 

9 2 ৫ চি 
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(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ | ৩ কান্তিক ১২৪১) 
উল্লানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমর! প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন 

যে এ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহনের বিষয়ে যে অতান্ত অভিলাষ ছিল তাহা 

এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ জিলার সরকারী কর্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অগ্ররাগী 

হইয়াছেন এ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে চাঁদার ছ্বার! "নেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 

গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের একা না হইলে এতদ্ধপণ বাাপার নির্বাহ 
হওয়া! স্থকঠিন। এই উদ্দ্যোগের বিষয় যে এতদ্রপে সফল হইগ্থাছে তাহ। শুনিয়। 
আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম। 

(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫। ১ কাঠিক ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পপিপ্রকীশক মহাশয় সমীপেষু ।--জেল। নবীপের মাঞ্জিস্বেট শ্রমূত রবার্ট 
হলকট সাহেব বাহাদুর মানম করিয়াছেন যে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লানামক গ্রামে 

ও উলাগ্রামের প্রাস্তভাগে বারমাপিয়ানামক যে ছুইখাল পথিমধো আছে তদুপরি মহাসেতু 
নিশ্মাণ করিয়া সরকারি সৈন্য ও অন্য২ মন্সষ্যা্দি গমনাগমণনের দুঃখ নিবাবণ করিবেন ইহ। 

আমরা! পূর্বব২ পত্রে বাহুল্যরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণে৪ আবেদন করিতেছি 

এ মহাসেতু নির্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন হ্থশীপতা ও 

মহাত্মত| প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠার সাহেবানেরদিগকে বাকা 

পুষ্পোপহার হ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎ্প্রযুক্ত প্রথমত: থে কল মহান ব্যকি 

ব্যয়ের ফদ্দে 'ন্বাক্ষর করিয়া অস্কপাতন করিয়াছেন তীহারদিগের নামসন্থলিত শাচে 

লিখিতেছি... | ইতি আশ্বিনন্ত ১৭ দিবসীয়। লিপিঃ ১২৪২ সাল। কল্যচিদ্দপ্ণপাযকন্ত। 

*তপমীল নাম অঙ্ক 

শ্রযূত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় "০, রঃ তি 

শ্রীযূত বাবু নীলকমল পালচৌদুরী -*" ১০৪ 

্্ীযুত বাবু জয়চন্ত্র পালচৌধুরী *** *** ২০৪ 

শ্ীযুত বাবু উমেশচন্ত্র পালচৌধুরা ১৭০ 

্্ীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী ** ১০০ 

শ্রীধূত বাবু ঈশ্বরচন্ত্র নন্দী *** ৫৯ 
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৪৩৪ সওব্বাদ পত্রে সেক্াতেলশ ক্ষথা 

(৯ মে ১৮৩৫1 ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।__..জিল! নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেটশ্রীযুত রাবট 
হালকেট সাহেব বাহাছুর.**নিতান্ত প্রজাহিতৈষী স্থবিচারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকাধ্য 

নির্ব্যাহক মহোৎসাহপূর্বক মহোদ্যোগী হইয়া থানায়২ ভ্রমণপূর্বক চৌর দস্থযভয় ও দণ্ডাদণ্ডি 
দ্ধপ্রসৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরস্থ যে সকল জমিদার ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরস্পর 

গৃহবিবাদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অনু গ্রহপূর্ববক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! অতি স্থক্মমবিচার 

হবার! বিবাদ শাস্তি করিয়! বাদিপ্রতিবাদিকে নিতীস্তই শান্ত করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণ 

লোকের হিতার্থেযে সকল আশ্চর্ধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন তৎদ্বারা বহুধন্তবাদের পাত্র 

হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলান্তর্গত উলাগ্রামে উত্তম রাস্তা করণার্থ কপাবলম্বনে উক্ত গ্রামে 

আগত হইয়া! মহোদয় ব্যক্তিদিগের নিকটে চাঁদার ৮ষি করিয়৷ উক্ত কন্ম নির্ব্বাহার্থ টাকার 
সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্ব ও উৎসাহপূর্বক যথাযোগ্য মন্থষ্য নিষুক্তদ্বারা উত্তম ব্যাপার 

অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানে পাকা সাঁকে। নির্খাণার্থ ইষ্টকাদি প্রস্তত হইয়াছে 
এইক্ষণে এঁ কার্য্ের কিঞ্চিদবশেষ আছে। অপর উক্ত মহামহিম শ্রীযুত সাহেব অন্য 

এক সর্বজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তত্বিস্তার উক্ত জিলান্তর্ব়ি 

প্রীত কোম্পানিবাহাছুরের প্রবল রাস্তার মধ্যগত উপাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় 
বারোমাসিয়ানামক একখাল এবং বাদকুল্লানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই 
উভয়খাল রাস্তার অভ্যন্তরগ্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টদায়ক বিশেষতঃ বর্ধাকালে 

নৌকাব্যতিরেকে পথিক লোকের এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাছুরের খাজানাবাহক ও 

সৈম্তগণের গতিরোধ হয় এবং বশাবসানে পঞ্কাদি দ্বারা আত্যন্তিক র্লেশকর হইয়া! থাকে 

অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণা্থ উক্ত শ্রীযুত সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালছয়ে 

উত্তমরূপ মহানেতু অথাৎ পাক! মাকে! নিশ্মাণার্থ জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে এক চাদা 
স্জন করিয়াছেন এবং এ টাদার কিয়ংসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংপ্রতি আরস্ত 

হইবার প্রতিবন্ধক বধাকাল সন্মুখবর্তী। পরে হেমন্তাদিতে উক্ত কাধ্যের নির্বাহ হইবার 
কল্প আছে অপর কষ্চনগরমধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্াধ্যাপনার্থ এক পাঠশালা! স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ 

করিয়া জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে চাদ করিয়৷ বহুজনোপকারক কাধ্য বিদ্যাদানরূপ 

পরম্ধশ্শ সংস্থাপন করিবেন তদর্থে যে নকৃলা। করিয়া জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত 

করিয়াছেন''। এক্ষণে আমর] সমাচার পত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু 

সাহেৰ শ্রীলঞ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে পাবনায় পরিবর্িত হইয়াছেন এতদ্বিধায় অন্মদাদির 

যাদৃশ মনোমালিন্য ও ছুঃখের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত 
হয় না'"। ১২৪২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ । জিলানবন্থীপনিবাসিনাং জমীদারান তালুকদারান 

ও প্রজাবর্গানাং ন্যানসংখ্যকসার্ধ সঞ্$শত সংখ্যকানাং। 



বিবিধ ৪৩৫ 

॥ ১৭ মে ১৮৩৪। € জৈষ্ঠ ১২৪১) 
প্রাসাদারভ।--বর্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেল! নয় 

ঘণ্টার সময়ে আছুলাধিপতি শ্রামন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাছরের রাজধানীতে আনন্পধাম 

নামক এক বৃহদট্রালিকা আরম্ভহওনকালে প্রথম যথাশাস্্র পথরঞ গ্রন্িত হইল এই 
আনন্দজনক শুভকম্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞান্রসারে পূর্বোক্ত রাজধানীহইতে 

পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্ালিক! প্রায় এতম্মহানগর 
কলিকাতার টোনহালের ন্যায় নিশ্মাণ হইবেক যদ্যপি প্রাগুক্ত বৃহহাপার হ্থসম্পন্নহইতে 
দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহীছুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা 
অন্থমান করি ত্বরায় স্থসম্পন্নহওন বিচিত্র নহে ।- _চক্জ্রিকা। 

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২৫ মাঘ ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহা'শয়সমীপেযু।-বিবিধ বিনমঘ্পুরঃসর নিবেদনঞ্চাদো। 
এতন্নগরান্তঃপাতি ভ্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরথীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগ।হনার্থ 

বিত্ত ব্যয়পুরঃসর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্তবরেণা অগ্রগণ্য বিশি্ট শিষ্ট সৌগবাপক্ন 

মহাশয়ের বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকারোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোহীন 

লোকের! পাদক্রজীক হইয়া গ্রতিবৎসরেই এ দিনে উক্ক স্থানে আগমনপূর্রবক গঙ্গায়ানকরত 

মহামহোৎ্সব করিয়া থাকেন। তাহাতে এ দিনে উক্ত স্থানে নানাধিক বিংশতি সহজ 
লোক। ও চারি পাচ শত নৌকা ও বজরা ও ভাউলে ৪ পালকা ইত্যাধির সমাগম 
হইয়া থাকে । কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বর্তমান বৎসরের উদ্বরায়ণে অত্যপ লোকের 
সমাগমহওন ও দীনছুঃখিপ্রভৃতির অশেষ ক্লেশপ্রাপণের কারণ বাহুল্য হইলে৭ তল্িখনে 

নিতান্ত আবশ্যকতা বোধ করিয়! তদীয় সুলার্থ কিঞিস্লিবেদনে সনথ হইলাম । 

যকালে এতংস্থলে ক্লেশনাশক সদ্বিবেচক শ্রযুক ডি সি শ্মিথ সাহেব বাহাছুর 

বিচারপতি ছিলেন তৎকালে তত্রুপাবলোকনে ও জমীদারবর্গের বায়বাসনে এই 

জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও রাস্ত| ঘাট ইত্যাদি পরিপাটারপে নির্ষিত হইয়। সেই শোভায় 

বহুদিবসাবধি স্থশোভিত ছিল । বিশেষতঃ চু'চুড়ানিবাদি জনহিভৈমি বিশিষ্ শিট 

শ্রীযুত বাবু প্রাণরুষ্ণ হালদার মহাশয়ের বায়সমূহে ৪ উক্ শ্রধুক্কের বিশেদ মনোযোগে 

এ গ্রামস্থ সরম্বতীনামক নদীতে এক সেতু নিম্মাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ 

বিদেশীয্ব যাত্রিসকল অবগাহনার্থ গমনাগমন করিত। কিন্তু বিপি বার্দী হইঘ্। সে 

সাধে বাধ সাধিয়া ১২৪১ সালের ভাত্র পদে দামোদর নদের দ্গলপ্লাবন করিবায় এ 

বন্তার বিষম প্রচণ্ড দোর্দিণ্ড প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু খণ্ড হইয়া যাইবায় এতদ্দেশীয় 

দীনদুঃখি প্রজ্গাবর্গের ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার হইবার যে কষ্ট 

হইয়াছে এবং হইতেছে তাহ! বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্ধমান বৎসরের 
উত্তরায়ণদিনে দীন ছৃঃধি জনগণের পারাপার হইবার ঘে র্লেশ হইয়াছে তাহার 



৪৩৬ সংবাদ পত্রে সেক্াব্লেল্র কথা 

কিঞ্চিন্নিবেদন করিতেছি । দর্পণকার মহাশগ্ন আমি বার্ধিক রীত্যন্থসারে বর্তমান 

বৎসরে উত্তরায়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে এ নদী 

ূর্ববাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় স্বানযাত্রিগণ 
অনবরত পার হইতেছে । এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাত্রিগণের সমাগম 

হইবায় খেয়ারিরা অধিক করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবাহ্ঘটনাক্রমে 

একবার এ তৃতয়তরি বহুলোকারোহণে ও তাহারদিতগের অস্থিরতাজন অস্থিরা হইয়! 
মধ্যনীরে নিমগ্রা হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্ত 
সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যন্প নীর প্রযুক্ত এ আকুল ব্যক্তিরা ব্যাকুল 

হইয়৷ সকলই কুল পাইল নতুবা অনেকের কুল সমূলে নিম হইত এমত স্থুলবোধ ছিল। 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দোর্দগ্ড প্রতাপান্জিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট 
সাহেববাহাছুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ 
কারণে তাহারাও এ দীন দুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ ক্লেশ ও দুরাত্ম! পারকারিদিগের 
বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া দমন করিয়া উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা। বিশিষ্ট 
শি্ই মহাশয়ের। ম্ব২ দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় 
এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে এ নদীর সেতুঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ 
ক্লেশ অসহা বোধ করিয়! কিয়দিবসাবসানে উত্তক্তাস্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়। 

উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাঙ্িয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় 

এ তীর্থে স্থৃতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না। অতএব নিবেদন সকলের 

হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশাধিপতি বিচারপতি মহাশয়ের। অনুগ্রহ করিয়া 

এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আর২ মান্ুবরেণ্য সৌষ্টবাপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক 
টাদা করিয়া যদ্যপি পুনর্রধার এ নদীতে এক সেতু নিশ্াণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক 

ধীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকের। অবিবাদে নিরাপদে পরমাহলাদে গমনাগমন করিয়া 

পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহ: উক্ত মহাশয়দিগের অতুলৈশ্বরধয প্রার্থনা করিয়া চিরকাল 

উপকারে বন্ধ থাকে । যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আরং২ সম্থাদপত্রসম্পা্দক 

মহাশমের। অন্কুগ্রহপ্রকাশে শ্ব২ সম্বাদপত্রৈকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ 

করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞ! হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। হুগলিনিবাসি 

কন্তচিৎ সাধারণহিতৈষিণ:ঃ। 

নানা কথা 
(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭ ) 

মেজর রেনল ।-_ইংগ্রণ্ড দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্ট শীতি 

বধবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকাস্তর গত হইয়। উইষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ 
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ইংগগুদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো! সমাধি 
হইয়াছে । এ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈল্তাধ্যক্ষতা কশ্ছে নিযুক্ত 
থাকিয়৷ এতদ্বেশে ভূগোল বিষ্যাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবধের নকৃশ। 
তিনিই প্রথমে প্রস্তত করেন যদ্যপিও তদনস্তর তদ্ধিষয়ে বছুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি 
তাহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্বপূর্ববক গ্রহণ করেন। 

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফস্তন ১২৩৭) 

জেনরল ডুবাইন।- আমরা এক্ষণে ফ্রান্সধেশের জেনরল ড বাইনর সাহেবের 
মৃত্যুস্থাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযু্ হইয়া 
অনেক ধনসঞ্চয় করিয়! বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধশ্মাথে 

দান করিয়! গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা ধান করিয়াছিপেন 

কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রপ্দান করিলেন তাহার মদ চিরকাল- 

পধ্যস্ত দীনহীন লোৌকেরদের উপকারার্থে থাকিবেক। 

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 

ই্গলও দেশে যাত্রা ।--গত সপ্তাহে যে রোবাটসনামক জাহাজ হঙ্গলণ্ড দেশে খাঁ 

করিয়াছে তাহাতে শ্রধুত চিনরী (6101070019] সাহেব আরোহী আছেন। এ সাহেব 

শ্রলশ্রীযুত ইঙ্গলড বাদশাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের শুযুত নওয়াবের প্রণহ উপটৌকন 

দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন। শুনা গিয়াছে যে এ সকল শ্রব্যাধির মধ্যে অতিমনোরগক 

মণিমুক্তাদিতে রচিত স্বর্ণময় অতিন্থদৃশ্ত এক আসল ও অতুযুৎষ্ট এক তলওয়াদ 9 

হস্তিদন্তনিশ্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদেশীয় শিল্িদ্রবা 

এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্সন্ সাহেবকড়ক চিত্রিত নয়াবের এক ছবি আছে। 

হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন । আমর! 

বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিহ শ্রীলগ্রযূত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহ উপযুক্কমতেই 

গ্রহণ করিবেন। তাহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেকূপ স্রম করেন তাহার চিপ এঁ 

সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। [ ইংলিশম্যান ] 

শিনারী একজন নামজাদ চিত্রশিল্পী ছিলেন। ১৮৫১ সনের ৮ই জুলাই ভারিখের (পৃ. ৪৩৫) রে 

অফ. ইত্ডিয়! পত্রে তাহীর মৃত্যুর উল্লেখ পাওর়। হায়। 

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫ ) 

ডবলিউ আদম সাহেব ।__যে ্রীধুত ডবলিউ আদম সাহেব পূর্বে ইপ্ডিয। গেজেটের 

সম্পাদক ছিলেন এবং ধিনি গত তিন বৎসরাবধি এতদেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা 
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বিষয়ে অনেক চেষ্ট। ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্য্ন্ত ছোট আদালতের 

এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিকা দেশে যাত্র। 

করিয়াছেন। 

(৬ নবেম্বর ১৮৩৩। ২২ কান্তিক ১২৪৭) 

এরদান।র বেগমের অতিবদান্ততা ।--প্ীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বারা 

দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে এ সাহেব তাহার নামে 

লগুননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন 

যেহেতুক এ সোসৈটির প্রতি তাহার বণ্তমান বৎসরের চাদার এই ধান। শ্ীমতী জরে! 
নিবেদন করেন ষে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাক জমা 

আছে তাহ! নিকট অঞ্চলস্থ দীন দছুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ করা যায়। 

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 

বেগম শমরূর দানশৌগুত1 ।-_আমরা অত্ান্তাহলাদিত হইয়া! শরদাঁনার একাধিপত্য- 
রূপ রাণী বেগম শমরূর অতি দানশৌগুতার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি 

কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাক! প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার স্থদহইতে 

মিসনরি শিক্ষ। করাণ ও ত্াহারদিগকে বেতন দেওয়া! চলিবে । তিনি আরো ৫০০০০ টাকা 

প্রদান করিয়াছেন তাহার স্দহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা 

যাইবে। 

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০ ) 

শরদানা ।-_-শরদান! শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া! বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্তের মূল্য 
চড়তি করিয়াছে । তাহাতে শ্রীমতী ততক্ষণে বাণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের 

কাধোর অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়৷ কহিলেন যে তোমরা টাকায় বিশ শের করিয়৷ 
শশ্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের 

অনেক ক্ষতি হয় ইহা কহিয়া ব্যবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় 

ও পুক্করিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়৷ হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে 

দিবা কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য ন! দিলে 
কদাচ জল লইতে দিব! না। এইক্প প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ স্থফল দশিল 

তাহাতেই বাবসায়িরা অবনত হইল এবং শস্তের দুর্মল্য করাতে তাহারদের দুমূ'ল্য জল 
ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়। শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্ধক কহিলেন যে 
আমর। আগামি ছয় মাসপধ্যন্ত টাকায় ২ শের করিয়া তওুলাদ্দি বিক্রয় করিব। 
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(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৯* মাধ ১২৪৭ ) 

ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবর! রিবিউ অর্থাৎ এডিনবর! দেশে নিশ্চিত 

আমেরিক। প্রকাশিত সমাচার পুম্তকে বেগম সমক্কর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। 

& বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের ম্বজাতীয় পাঠকেরদের 

মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমর! তাহার চুম্বক লিখিতেছি। 

বেগম শমরুর নগরের নাম সরদান। তথায় তাহার প্রধান দৈন্তাধাক্ষ বাস করেন এ 

নগরের চতুর্দিগস্থ প্রদেশমকল তিনি জায়গিরেবস্বরূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্ধে 

বৎসর২ ৬ লক্ষ টাক! কর পাওয়া যাইত কিন্ধু বেগমের অতিউত্তম শাসনেব দ্বার! টি 

৮ লক্ষ পাওয়া যায়। তিনি পূর্বে এক নর্তকী ছিপেন কিন্তু তাহাপ পিতা ও মাতার শাম 

বা কোন্ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন ভাহা প্রকাশ নাই ভিশি এমরুপামক এক জন 

জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ ব্যক্তির শমরু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্ব্বদ। 

আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না এ ছুরাখ্া ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার পুঠার 

সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল । ইঙ্গরেজের। ইহার অগ্নকাল পরেই পাটন| 

পুনরববার লুট করাতে তিনি তাঁহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকধত 

প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্য হিন্দুরাজজারধের দান হইলেন পরে অনেক 

লভাজনক ও অনুকূল ঘটন! হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বাবা দিল্লীর উত্তর পূর্বে 

বহু তুমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম এমর'নামক এক 

ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্ধু এ ব্যক্তি অসভ্য সম্রমে অতি বিরক্ক হইয়া ইউরোপে 

যাইবার মনস্থ করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশী £ইতে হইবে 

তাহা জ্বানিতে পারিয়া৷ বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈস্কের প্রধানেরদের গোপনে 

জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ কাঁিলেন থে পাছে 

ধৃত হন কারণ তাহ! হইলে পরিত্যাগের কারণ তীহারা অত্যন্ত অপমাণিত অখ্যাতি গ্রন্থ 

হইবেন। অতএব ত্রীঙগারদের মধ্যে দৃরূপে এই স্থির হইল যে ঘদাপি ধৃত হণ তবে 

উভয়েই আত্মথাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়। রনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী 

আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত শ্তানে ঘাটী প্রশ্ত ছিল এবং 

তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ান্থযা্িক হইল হথ! প্রতিযোগির। বেগমের টৈগ্া্দি 

দুরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিসকে কহিল যে বেগন গুলিঙ্থা4। গ্রাণত্যাগ 

করিয়াছেন এই বার্ভা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ ভিনি গহাপায় গমন করিলে এ 

লোকজনক ঘটনার প্রমাণন্বরূপ তাহাকে এক রক্রযুক্ গান্রমাঞ্নী দেখান গেল ইহাতে 

তিনি আপন মন্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক 

হন্তী আরোহণ করিয়। আপনি যে সৈন্তেরদের প্রমন্ত দেহ করেন এতদথে বন্ধুতা করিলেন 

'তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের মহিত বিভাগ করিবার 



88০ সওব্বাদ পত্রে সেখ্মত্লেক্ ক্কথা 

মানন ভিন্ন তিনি অন্ত কোন মানস প্রকাশ করিলেন না পরে ঠপন্যের! যুযুসব করিয়া 
তাহাকে পুনর্ববার শিবিরে লইয়া! গেল । 

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈম্তের অধ্যক্ষত। করিতে আরম্ভ করিয়৷ রাজ্যের বিষয় 
সকল করিতে লাগিলেন । কর্ণেল স্কিন্নর কহেন যে তিনি স্বম্নং সৈম্ রণস্থলে চালাইয়া নাশের 

মধ্যেও অতিখয় সাহস ৪ মনের স্থিরতা৷ প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ 

কৃষিকর্মদ্বার বর্ধিষুট করিতে মনোযোগ করিয়াছেন তাহার ভূমি পূর্বাপেক্ষ। এখন তেজস্বী 
ও ফ্লবন্ত হইয়ছে এবং তাহার প্রজ্ার। কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও 

শিনান্ তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তীহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্য স্থির ও সত্য 
হয়। পূর্বে তিনি মুসলমান ধর্ম(বলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতালিক খ্রীষ্ঠায়ান 
হইয়াছেন এবং এ ধর্মের অনেক যাজক ও কম্ধকর্ত। তাহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন 
রাঙ্গধানীতে তিনি সেন্ট পিটরের মন্দিবের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গ্রির্জ। নিশ্মাণ 

করিয়াছেন। 

কখিত আছে ঘষে তাহার মৃত্তি খর্ব ও বর্ণ অতিশয় শুরু ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্মিত 
এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ কিন্ত চতুর তাহার হস্ত ওবাহু এবং পদ স্থখ্যাতি ও 

প্রশংসার উপযুক্ত । 

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্ঠরাচরণ করেন তাহার এমত অপবাদ 
আছে তাহার একট। নিষ্ঠরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যখা এক অক্নবয়ঃক্রমি 

দাঁসীকে ধূর্ততায় ধৃত করিয়! তিনি ত্বাহাকে জীয়ন্তে পুঁতিতে আজ্ঞ! দিলেন এবং এ নিঠুর 

আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং এঁ বালিকার দুর্দশা! দেখিয়। লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল 
এই কারণ বুদ্ধ নিঠুর বেগম আপনশধ্যা আনাইয় এ কবরস্থানে বিস্তার করত তামাক 

খাইয়া তদুপরি নিদ্রা গেলেন ।__জ্ঞানান্বেষণ। 

(১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জোঠ ১২৪১) 

বেগম শমরুর সম্পত্তি ।--মিরটের দরবারে [1161144065৫] লেখেন যে গত 

মাসের মধ্যে বেগম শমরূ কর্ণল ভাইস সাহেবের পুত্র ডাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়াস্ত 
দান করিয়াছেন। কর্ণল ডাইস সাহেব বেগম শমরূর পূর্ব স্বামি শমরূর কুটুম্ব। শমবূ 
অনেক বৎসরপূর্ধে লোকান্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্ববে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন 
এবং তাহার তাবৎ সরবরাহ কার্ধ্য ও সৈন্তাধাক্ষতার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন 

এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমব তাহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা 

হইলেন এবং এঁ সাহেব কএক ব্সরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন এ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত 

সাহার নামে দান পত্র ন! হইয়া ডাহার পুত্রের নামে হইয়াছে । এবং & দানপত্র ক্রমে 
এ পুত্র বেগমের সর্বস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় । 



বিবিধ 83. 

কিন্ধ এই নিম হইয়াছে যে এ ডাঃস বায় নামের পরিববে শষন্ধ নামধারী হইঃধন। 

এ দান পত্র পারস্য ভাষাৰ লিখিত কি তাহাতে এমতাল,খত আত থে ই+রেনা 
ভাষার লিখিত পূর্বিক্কার যে এক দানপত্র ছিন তাহা পিঞ্ধ হইবে। বেগমের যে £ঝা€ 
অথাৎ শবদানা1 ও অগ্ঠান্ত স্থানে তাহার ধে জায়ণীর আছে তাহা সদ্ধপত্রফমে ভাহাও 
মরণের কোন২ বিষণ বঙিয়। টন গবণমেন্টে আপত ইহবে। 

( ২ জুলাই ১৮৩3। .৯ আযট ১২৪১) 

বেগম শমরর গুরারনচউদ্থ প্রদদেণের অবস্থা 1ম মক পিলার মরি ত 
প্রধশের অবস্থাবিষয়ক বিবরন বর্মন কর! দুংসাবা। তএঙ্থ প্রদাবধের স্থানে ঠিন কর 
অগ্যন্ত শুষয়। পইতেছেন। হহাতে তাহাবা মণৃছ অঞত 2 াক্কাহত] ৪5২] কারিতে 

মার করিয়াছে । বাদশাহপুব্র আমিল কিনা ৰ শিঞটেহ খুন হয় এমহ ছুইবাব ডাক ইতা 

হহগাহে কন্ত তাহাতে কোন রাজ ঠীর লে।কেরই মনোুখাগ নাই ।-পিঝী গেস্ট । 

( ১৪ মাঠ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১) 

শরদান।।--অবগঠ হ9। গেল শরদানার কত্রা শ্রথঠী বেন শর গত কএক 

বিবপের মধ্যে শবনানাতে তাহার রাঙ্গকোনে ধত টাক গতর হইয়াছিল তাহ মিঃতের 

খাজানাধানাতে,এই নিমিত্ত দাখিল করিগাছেণ থে এ টাকা শতকণাও টাক হুদ? পোনে 

মর্পিহ হয়। কথিত মাছে ণেতিনি নে টাক। প্রেরণ করেন তখদাপা। ৩১৩৫ পঞ্ষ টাকা 

হইব হয়ধ্যে ৩০ লক্ষ ফাকাবারা অবশিই পুরাতন মাবারণ টাকা। 

(১৪ নবেদ্ধবর ১৮৩৫ | ২৯ কা.$টি ১১৪২) 

বেগম শমর।--খুনা গিণছে বে হশমতা বেগম খনন পারারিম কক কামা পির 

নীচে লিখিত টাক। প্রবান করিয়াছেন বিশেব ত শববানাছে গাছ গিখা বা কাটিউল 

প্রতিপাননার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদ'ন।র দান নপি্ পোকেরদেণ লিনিও €৯০১৭ টাক! 

ও রোমান কাতোবিকমভাবলম্বিববণ্র নির্ষন্ত এক বিণাংলসব্ছাপনে পঞ্চ টকা এবং 

মিরটই স্বর গি্াবরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাক।। 

(৩০ জাঙগঘারি ১৮১৩) ১৮ মাঘ ১২৪২) 

সরদান||__বগত হওচা খেল বে গ্রিলইযু £ রঃ কগরমীর সাহেব ইরানী বেগম 

লমককে অতু তন হুদৃশ্ব এক ছবি নিাছেন এ ছবি সরণানার প্রধান গীর্ঘ। ঘরে গাপিত 

হইয়াছে । 

২৮৫৩ 
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(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাস্তুন ১২৪২) 

বেগম সমর ।-বেগম সমক্ক বহুকাল স্বাধীনতায় সরদানান্ রাজ্যভে!'গ করিয়। 

এইক্ষণে বাঞঈপুক্য পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাহার তাবৎন্তন্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিন 

গবর্ণুমণ্টের অধিকৃত হইবে। 

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ৯ ফান্তন ১২৪২) 

শরদানার প্রধান গ্রিজাথরের মধ্যবন্ত কবরে যথারীতি সম্মানপূর্ববক বেগম শমরুর 
সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লঞনসময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখায় সন্ত্মার্থ ৮৭ 

তোপ হইল | পরে তাহার পরিবারের! রাজবাটতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের 

প্রযুত মাজিপ্রেট সর্ধত্র প্রচার করিলেন যে বেগম শমরুর তাবং রাজ্য খিটিন গবর্ণুমন্টের 
অধিকারভুক্ত হইল। এই সমৃদ্ধ রাজা অত্রান্নকালের মধোই মিরট জিলান্তঃপাতি করা 

গেল উত্তর কালে এ রাঙ্জা এপ্জিলাহুক্তই থাকিবে। তাহার ভূম্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি 

এইক্ধপে ব্রিটস গবর্ণমেণ্টের অ্ধকৃত হইল কিন্ধ নগর সম্পণন্ত সর্বসমেত প্রায় ৫, 

লক্ষ টাক। দানপত্রদ্ধার ঠাহার পৌভ্র শ্রুযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল। 

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফান্ধন ১২৪২) 

বেগম সমরু।--শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধাস্ীকে ম্বৃতা বেগম নিত্য কিছু২ দান 

করিতেন অতএব কেবল এ কএক জন স্ত্বীব্যতিরেকে বেগমের মৃহ্াতে প্রায় সকলই 

হা আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতি'নর্লজত।রূপেই টাক কসিয়া লইতেন 
তাহার লোকান্তরহওয়াতে স্থৃতরাং জমীদারের। অত্যন্তাহলাদিত হইয়'ছেন । বেগমের 

নানাধিক বই বৎসর ব.স্ হওয়াতে অতিাদ্ধক্য প্রযুক প্রান বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব 

তাহার উত্তরাধিকারি যুব ডাইপ রাজকাধ্য পির্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম 

গ্রহণ করিয়া বেগমের তাবধ্নাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙ্গছ। ও 

হস্তী উষ্ট অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫* লক্ষ টাকার নান সম্পত্তি হইবে ন৷ আছে 
এতদিিক্ত গত বংলরে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকরা 9 টাক! স্থদের লোনেতে ন্ুস্ত হইয়াছিল 

এইক্ষণে এই সকল সম্পত্ত ভাইনস শম্রুর হইবে কিন্ত তিনি ভিশ বংসরবঃস্ক না 

হওনপধ)স্ত কেহল এ টাকার স্ুদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাহার বচঃক্রম ছাব্বিশ 

বৎ্সর। বেগম স্বীন্ন তাধং প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া ঘন 
নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০।৩*.৪* বংসরপধ্যন্ত তাহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে। 

কেবল স্বীপ্ধ চিকিৎসককে বিশ হাঞ্জার টাকা এবং ডাইস স'হেবের ভগিশীপতি ক্রপ 

সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাক! এবং তাহার অন্ত এক ভগিনীপতি শাঙ্গারোলি সাহেবকে 

আশি হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাছবরের এক জন সেনাপতি সাহেবকে পশত্তর 

হাঞার টাকা দিঘাছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সব্ষে তুলনা কগিতে হইলে 
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এই সেনাপতি সাহেবকে উদ্বাপীনের স্তায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া গিয়াছে সর্ঝ হুদ্ধ 
তাহার দানের মধ উক্ত সংখাক টাকামত্র অবশ তাবন্ধন ড ইপ দাংহনই পাইয়াছেন। 
এ যু ডাইপের শিতা প্রাচীন কর্ণণ ডা£স স'হেব বেগ.মর এক আন কণ্ম£ারক ছিলেন 
ঠাহার সঙ্গে পূর্বে কিং অকৌশণ হওয়াতে তাহাকে এক কপদ্দকও দেন নাই। 
সর্বপ্রকার হাপিরদমেত বেগ:মর বাধিক রাজস্ব ১৭ লক্ষ টাক? বসরে খরচ ৬ লক্ষ 
ট/কার অধিক হইত না। 

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 

বেগম শমরু ।- মৃত! বেগন শমরুব প্রাচীন বর্খাককাকেবদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের 
যে মানস ঠ্লি তখিষবক প্রস্ত ব আমব। জাত নাহইয়! পুর্বে পিখিয়াছিপাম কিন্তু 
তৎপরে অবগত হওয়৷ গেল যেগবর্ণমেন্ট এ বর্মবারকেরদের মুশাহেরা বজায় রাখণার্থ 
'সরকারী কার্ধেযাপলক্ষে তাহারদিগতে যে মুখাঠেরা নেওয়া গিয়াছে তাহার ফণ্দ 
চাহিয়াছেন। অতএব আম'রদেব ৬ধপা আ৪ ধাহাবা বিলক্ষণ কাধ্]োন্যুক তাঠারদেরই 

মুশাহেরা মুব থাবিবে। অপর বেগন শবক্ষ যে ৫* হাজার টাকা দান করিয়া 

যান তাহ'র স্বদেতে স্দীন হাক-দব ভবণপোষণ হইবে। কিন্কু ধাহার| কেবল 

্বা্থা্থ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গেছে প: বেগমের চাকবাঁতে প্রব্ধ হইয়াছিলেন তীহারদের 

এ টাকাতে প্রত্যাশ। নাই এবং ভ্রিটস গবামণ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন 

দাওয়া নাই। এইক্ষণে শীঘুত ড:ইল শএক পিনীতত গমন করিয়াডেশ। 

শ্রুত হওয়া গেল যেমুতা বেগম শনরুব বে মস্খস্থ হিল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট 

ইহা বলিয়া দাওয়। কণেমাঞেন ঘে ঠাহার অগ্বণন্্বে তাহার উত্তহাধিকারির অধিকার নাই 

কিন্ধ সেরাজ্য সম্পত্তির মধ/ই গণ্য । এই বিবাদ শিষ্পন্তিহতন পথ হাত। দিজীর 

অস্থ'গারে রাখা গিয়াছে । উত্তরকালন এত ছিফয়ক শিম্পঙিবা্1 শ্রবণে আমারদের 

লালন! আছে। [ মীরাট অবজারভার ] 

(২৩ এল ১৮৩৬) ১২ শা ১২৪৩) 

শতগলাদেবী ।--পত্রপ্রেরক এক বাক্ির পত্রের দ্বারা অবগত হয়া গেল যে 

গুবগী€র নিকটবস্ঠ পর্বতে হিন্দুব বসস্থরোগনাধিনী বা উপশমস্কারিণী শীতল! দেবীর এক 

ৃহঠি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতবর্ষের তাবং প্রদেশহইতে অনুমান হীর্ঘযা্ী ২ লক্ষ লোক 

প্রতিবংসরে তাহার ম্বারাধনার্থ নিকটে গমন করে। এবং ম্বতা বেগম শমরু ধর্ম বিষয়ক 

এ প্রবঞ্চনাতে বারিক রাক্রন্থ বিণ জিপ হাক্গার টাকা করিয়া! পাইতেন। কিন্তু গুরগাওত্থান 

এইক্ষণে ব্রিটিণ গবর্ণ:মন্টের অধীনহতয়াতে ভরস। কবিযে এ লকল অবোধ যাতিরদের 

স্থানে প্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীঘ্রই রহিত হইবে" দিশ্লী 

গেছেট। 
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(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

ডাইস সম্বরেব উপঢৌকন ।-্রিধুত ড.ইপ সম্বর সাহেব ম্বৃত বেগম শমরূর সর্বান্থের 
উত্তরাধিকারী হইয়/ছেন তিনি সংপ্রতি দিল্লীর রাজবাটতে গমনপূর্রবক রাজপরি জনের- 

দিগকে যে২ উপর্টাঞ্ণন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমর অত্যাহলাদপূর্বক সর্বসাধাংণের 
জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে এ মহাশয়ের বদান্ততাহ্চক প্রমাণ সকলই 
অবগত হঈতে পারিবেন বিশেষতঃ শ্রযুক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞ্ন স্থচাক পাঠক এক 
পক্ষী প্রভৃতি প্রদান করিঘাছেন। 

শ্রনতী বেগমকে ম্বৃত। বেগম শমরূর অতিহ্থনৃশ্ত রাজশকট ও ইঙ্গরেজী সাজসমেছ 
চতুটঘ ঘোটক প্রভত। 

যুববাঞ্জকে পিন্তুলের তারময় শব্যাপ্রভৃতি। 
যু'রাঙ্গ শালিম্কে অভিস্থশোভন রৌপ্যমণ্ডিত এক ঘোড়া পিস্তলপগ্রভৃতি । 
যু'্রাণীকে কলিকাতার নির্িত এক সওয়ারী ভানজান প্রদান করিয়াছেন । 
এবং বেগম শমরূর রোপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হন্তীপ্রভতি প্রযুত মহারাজ 

রণজিৎ দিংহকে উপটো ক্ষন প্রদানার্ব মনন্থ করিয়াছেন । এ উপটৌকন মহারাজের নিকটে 
প্রেরিত হইবে। তদ্ব/তিরিক্তও বেগম শমন্ধর এবং স্বীয় ইউরোপীপ্স বন্ধুগণকে বন্ধুত্ান্থচক 
ভূরি২ দ্রব্য প্রদান কবিয়াছেন। 

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ আবণ ১১৪৩ ) 

ডাইস শমরু ।- শ্রীযুতড ইন শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্রোবর মাসের ১ 
তারিখপধ্যস্ত শরদানাহইতে প্রশ্থিত হইবেন । মৃতা বেগম শদবর প্রায় অস্থাবর তাবৎ 
সম্পত্তি বিক্রীত হইঘ়াছে। বাদশাহপুর জার়গী:বর উপর এ মহাশয়ের থে দাঁওয়। আছে তাহা 

ব্যতিরেকেও তিনি ৫* লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইদ্বাছেন। এঁজায়গীরেব নিমিত্ত 

তিনি ইঙ্গ লণ্ডে প্ীসশ্রীঘুত বাদশাহের হুর কৌন্সেলে নালিস করিতে কল্প করিয়াছেন । 

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ফ্ন্তন ১২৩৩) 

শ্রীযু ভাইস সমরু ।-__পাঠক মহাশয়ের! অবশ্ত অবগত থাকিবেন যে মুত বেগম সমর 
আপন শৌন্র ডাইস শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিঘ্না যান কিন্তু ডাইদ সমরুর 
পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই । এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল 
ডাইদ গত শ'নবারে কলিকাতা শহরে ২৭ লক্ষ টাকার দাওয়া! করিয়া আপন পুত্রব নে 
গ্রেক-ারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তল্য 
টাকার জামীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাক্জানাখানাতে তাহার তন্ত ল্যেরো অধিক ৪০ 
লক্ষ টাক। স্ুম্ত আছে। 
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( ১৭ ফেব্রুয়াবি ১৮৩৮। ৭ ফাস্তন ১২৪৪) 
মহা বদান্যত্া। শ্রীযুক্ত সর চাল মেটকাপ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্থানকবণের 

পর্ব পেবেন্টস একেদেমির বিদ্যালয়ে সহন্্র মুদ্রা প্রনান কবিলেন। ইহার কিঞিৎ পূর্বে 
« মুত ডাইন লমরু সাহেবও এ বিদ্যাকয়ে তত্তলা টাকা প্রদান কবিয়াছেন। 

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮*৮। ৭ ফান ১২৪৪) 

ডাইপ সমরু সাহেবেব মোবদ্দমা |_-পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিক্নে যে বিয়ৎ- 
কালাবধি স্থপ্রিমকোটে শ্রযুত কর্ণল ডাইস সাহেব এবং তাহ'ব পুত্র উইল সমর সাহোকর 
মোকর্দম] চলিতেছিল। আমবা শুণনয়! পরমাপায়িজ ভইলাম যে এইকণে  মোবদমা 

রফ। হইয়াছে এবং ভাইস সমব্ধ পিতার যাবজ্জীবন পধ্যন্ত মুশ'ঠেরা মাসিক ১৫৯, টাকা ও 
মোকদ্দমার খবচা ১০০০৭ টাক। দিবেন এমত অঙ্গীকার করিচাছেন। আমরা বোধ কার 

এ মুশাহের] সম্পবীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জম| রা'খছাছেন। 

(১৪ এপ্রিল ১৮৩ । ৩ দৈশাখ ১২৭৫) 

কর্ণেল ড'ইস সাহেব ।-ক্বীয় মাত'মগী বেগম শঃরুর দধিকার ধন।পিকারী হইয়া 

ছিল্নে যে ডাইস দমরু সাহেব তীহ'ব সহিত দয় দিদা কাণল ডাইস গাহেবেরেয়ে 

মোবদ্দম। হইয়াছিল এই বিষয়ে পাঠক মছাশয়েরদের বিলন্গণ স্মরণ থাবিবে। ডাইল 

মরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দ'এদ। হিল ভ'হ। প্রাপণাথে স্প্রিমকোর্টে ভাইস সাহেব 

মোকদমা করিয়াছিলেন পরে সালিসেব দ্বারা তই যোবদ্ধম' এইরূপ নিম্পতি হয় মে ভাইস 

শমরু আদালতে ও লক্ষ টাকা ন্তন্ত বাখিবেন তাহার স্বদ হইতে কর্ণেল ডাইসের আ্পীবন- 

পর্মযন্থ জীবিকা চলিবে কিন তাহার তাগো এ নু্ংভোগ ছিল না হাব কাগজ প্রশ্ত 
হইয়। কেবল সতীকবণের আপেক্ষ হিল কিন্ত যে দিবসে তাহা সহী হইল সেই ধিবসেই হঠাৎ 

ওলাউঠারোগে কর্ণল ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইশ ॥ এই অশুভ দন অষ্টাহ হইল গত 

বুধবারে ঘটিল। 

(৪ মে :৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪১) 

শ্রধুত ভাইস সহরু ।--আমারহদর পাঠক মহাখয়েরদের মধো অনেকের সনানাস্থ 

বেগম সনবূর পৌভ্র অধচ উত্তববিক্কারি ডহইস সহরূ সহ্েবের বরখাস্ত স্মরণ ঘািবেক। 

করিত হির যে এ বেগন মুঠাসঘ়ে উক্ত সনক্জকে অন্ন 5০ লগ টাকা দান কদিয়া যান। 

& সংহেব কশিকাগ্রায় আগথন করিগ্া যু সর চপ দেটকাদ সাহেবের সঙ্গে এক 
জাহাঙ্গে ইঙ্গলগড দেশে গমন করিয়াছেন এইঞ্ষণে অবগত হওয়া গেল বে তিনি হটাপি দেশে 

গমনপূর্্বক রোমনগরে অতি জাক জনক বাস করিতেছেন। 

বেগম সনরু ও তাহার পোষ পুত্র ডাইল লোস্বারের ঘটনানতল কাণহণী যাহারা পড়িতে ইছুক তাহাদিগকে 

২1518 100%% 10171% পুস্তক পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। 



৪৪৬ লংব্রাদ পাত্রে সেক্কাবের কথা 

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১৫ ফান্তন ১২৪৩) 

কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখা|।--পোলীসের স্থপ্রিপ্টেগ্ডেট শ্রযুত কাথ্ান বর্ম 

সাহেব কলকাতার লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্য। প্রকাখ করিয়াছেন॥ 

কলিকাতা ১ জানুম্বারি ১৮০৭ সাল। স্ত্রী পুরুষ । 
ইংলগু জাত রি ৩১৩৮ 

স্িতীয়ান -** ৮০, 5 ৭6৬ 

পোর্চ গ'লজাত *** *০* ৩১৮১ 

ফ্রান্সদেশীয় **" *** ১৬৪ 

চীনদেশীয় পির বব ৩৬২ 

আরমানি ০০৪ ৮5, ৬৩৬ 

ছি ৫ ৩৬৪০ 

পশ্চিমদেণীয় মোসলমান | ** ১৬৬৭৭ 

বঙ্গদেশীয় মোসলম।ন : ৮. ৪1৬৭ 

পশ্চিমাহিন্দু ০০, ৮০০ ১৭৩৩৩ 

বাঙ্গালিহিন্দু *** ১০ ১২৩৩-৮ 

মোগল ৫২৭ 

পারদি জাতি  * "** ৪০ 

আরব ০০ ৩৫১ 

যোগ * ৬৮৩ 

মান্রা্জি রঃ ৫? 

বাঙ্গালি খ্বীইয়ান * রর ব্হ 

নী5ঙ্জাতি , ক ১৯০৮৭ 

২২৯৭১৪ 

ইহার মধ্যে পুক্তত ১৭৪৯১১ 

স্ীপোক ৮ ৪৮০৩ 

পাকাবাড়া রর ১৪৬২৩ 

গখোঙ্লার ঘর ৮০, ২৪৩৪৪ 

খছুযা ঘর হত ৩০৫৬৭ 

৬?৪৯? 

পোলীস সম্পবণয় : ১৩৫৮ 
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কিন্ত খিদিরপুর মুচিখোল! খিবপুব হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাপ্তার পূর্বাংশ এই 
সক্কল স্থানের লো কসংখ)। ইহার মধ্যে নহে। 

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪ ) 

কলিকাতার মৃগযু।-_মুগয়! কার্ধাহুরক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও প্রীযুত মকান 

সাহেব ও অন্তান্প কএক জন সাহেবেরা কুকুর ও পিস্তল ও ছুই চুঙ্গীর বনু লইয়া সংগ্রতি 
শ্বামপুক্বেরদিগে ব্যাস্ত মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ হইল থে এ স্থানে একটা 

চিত বাঘ মত্র আছে। উক্ত বাবু ও প্রযুত শ্মিথ সাহেব এক দিগে গেঞ্চেন এবং হযুত 

মক্কান দাহেব কুকুর লইয় অন্য দিগে গেলেন। পথিমধ্যে এ কুক্ঠীরের। দুইট। শিয়াল দেখিতে 
, পাইয়া অতিশীন্ত্র তাহারপিগকে মারিয়া ফেলিল বিস্ক বাবুব ঝড় মৌগাগা যেহেতুক শনি 

কিঞ্চিৎ দ্বরে গমন করিলে একটা অত্তিবৃঃৎ চিত্তা বাঘ তাঠার অতিনিকটে ঝাপট। মাবিয়া 

চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি তাবললোক এ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বনমধো 

অ;নক দূরপর্ধান্ত গেল কিন্তু পরে অত্্রীন্ষপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল । 
অতএব কলিকাতায় যে ব্যাপ্রের ভয় হইয়াছে সে এ চিত] বাঘই ইহার সন্দেহ ন'ই। শুনা 

গেল যে শ্রীযু্ত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্বাঞে এ বছরের অগেষণাথ 

যাইবেন। শহরের & অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইঘাছে এইক্ষণে কএক ধিবলাবধি পোপাপের 

কএক জন এ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে । 

(২৬ মার্চ ১৮১৬1 ১৫ চৈত্র ১২৪২) 

বেলুন ।--গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চধ্য ব]পারে মুচিধোগাতে যেরূপ জনত! 

হইয়াছিল আমর! বোধ করি এপ্রকার লোকের ডিড় কখনও দু হয় নাই গাড়ি পালকি 

নৌক্কাতে ও পদব্রজে গমনবীল বাক্তিবদের সমারোহে বোধ হয় তাহার! বেলুন যন্ষে 

আকাশে গমন অবশ্ঠই আশ্চর্যা জান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কব্দুব উঠিণ কতক্ষণ 

বিল্থ পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিখিয়া কার্ধ। নাই কেন না দংর্ঘ £ালের সন্থাদ সকল 

উঠিগা কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় 

টপন লাহেবের 
কাগজেই বাক্ত আছে কিন্তু উতর 

সকঙ্গে জানিতে পারেন নাই কেহ লেন বেলুনবিষ্ক চাদাতে হযু রাব 

অধিক্ক লভা হয় ন ই এপ্রযুকই তিনি অধিক দুরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধ 

অভিম লন কর্রন ভীহার! বঙ্গেন উত্তবীয় বাতাসে ব্লেনাকে দণিণ পিগে হইয়া গেল একারণ 

আরোঠিসাহেব সাক্ষাতে সমূদ্ব দেখিয়া ভয়ে ততক্ষণ পতিত হইলেন অগ্টেরা কহেন 

এসকলই প্রচারণ। কলিকা হার লোকেরদের অধিক টা াছে হাহা হাত করিবার নিমিওই 

ব এই কল করিয়াছিলেন বিস্ক এসকল কথা কিছুন় ফলত বেলুন ধগ্র 
রাবটলন সাহে 

তে মেবের শীত শক সবার] বেলুনের মধাস্থ বাপ জমিয়া 
একেবারে মেঘের মধো প্রবিষ্ট হইবা 



৪৪৮ নওখা।দে পত্রে সেক্কান্সেত শা 

গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিগ পড়িলেন লোকের! যথার্থ কারণ না বুঝা 

নানা কথ! কহিতেছেন ইহা আশ্চধ্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নই 

আমর! তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাহার! ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রযুত 
রাবটপন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার স্তায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গ যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে 

পরাওব করিয়। কি জানি তাহার সিংহাসন কাটিয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে 

কিরাইয়] দিপেন পূর্ন্বক্কালের লোকের! এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ 
হইয়াছে ইঙ্গবেসর! মগ্াদি মানেন ন। আপনারদের বুদ্ধির কৌন্সেলেতেই নানাবিধ আশ্চধ্য 
কাধ্য ছষ্টি করেন কিন্ত অন্যাশি এ বেলুন উঠিধার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাহ।রা 
বোধ করেন কোন আরকের তেজে.তিই বেলুন উপরে উঠ যাহ] হউক মন্ত্র তংম্রর পরা রুম 
না ভাবিয়া ?য আরকের তেছের শাক্ত জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবুদ্ধি হইলেই, 

এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন। রা 

আমণা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রযুত রাবর্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে গ:ড়র 

ম:ঠংইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে উদ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা! এবারে সাহেবের 

কিছু আঁধক লঙ্য হয়।-_জ্ঞানান্বেষণ। 

(৫ মে ১৮৩৮।॥ ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 

বেণুন।--সকলই অবগত আছেন যে রাবটসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে 

বেলুন যন্ত্র দ্ব'রা প্রথম উদ্ধগমন কারয়াহিলেন সংগ্রতি তাহার লোকান্তর হওয়াতে তাহার 

সম্পাত্ত সকল শীলাম হইল তন্মধ্যে ধ্লু.নর যে তিনখান যন্ত্র গ্রস্ত ত করণেতে ২,৪০০ টাকা 

থরচ হয় তাহ। কেবল ৫: টাকাতে বিক্রয় হহল। 

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ হ্যেষ্ট ১২৯০) 

গাজমহ'লের ভগ্রাট।লিকা।-_হরকরার একজন পত্রপ্রেরকের দ্বারা অবগত হওয়া 

গেন ঘে রাঞ্জমণালে যে এক অদ্রাপিক। অব্য।পি বর্তমান আছে তাহাংহতে কএক জন 

হউরোপায় সাহেবের কএকথান প্রস্তর খুরলগা লই যাওয়াতে আপনরদিগকে অত্যন্ত 

অণম্ানত কারমাছেন। তৎস্থানের রাঞ্বাটার আধকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল 

দুং প্রকোষ্ট বর্তমান আছে কিন্তু অসভ্য মহুষ্যেরদের দ্বার তাহার তাদূণ অপচয় হয় নাই। 

তন্সঘধ/ আতঙ্থদৃ্ত এক মসঞ্জিদ আছে তাহার অন্তঙাগ ও মেজ্য শ্বেতবর্ণ মন্মর প্রস্তরেতে 

মগডত এংং খর গ্রন্তরোপগি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত 

আছে। অন্ত প্রকোষ্ট উভদবার্থমুক্ত বারাগ্ডার স্তায় ভাহার স্তস্ত ও মে:জ্য ও ছাদ ও প্রাচীর 
সমুদায়ই কৃষ্ণব+ মন্ম:রেতে পিশ্মিত এবং অতিহদৃগ্তপ্রকাগে সংখউ্রিত। 

খামথ। কোন২ ব্যক্ত এই উত্তম অট্টালিকার মম্র প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার 
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খোদিত অক্ষরদকল তুলিয়া লওয়াতে এ অট্রালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে 

পতিত হইয়াছে ।*** 
গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথ। হইতে মর্খর 

প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক এ প্রন্তরের মূলোতে তদ্গ্রাহ- 

কেরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ এ সকল প্রস্তর অট্রালিকার ছাদরক্ষক 

এক অঙ্গ তাহ! এতদ্ত্রেপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অতিশীস্রই ছাদ পড়িয়া ষাইতে পারে। 

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ ১০ বৈশাখ ১২৪৫) 

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় লমীপেযু বিহিত সন্বোধন পূর্বক শিবেদং মেহৎ। 

সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইগ্রাছে ইউরোপীয় যে মহাশয়বা এইদেশে 

চিনি প্রস্তত করণের বাণিজ্যোৎদাহী হইয়া নান! স্থানে তাহার কারখানা করিয়া এ বাণিজেোর 

বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুবাংশেব তিন অংশ তাহাএদিগের 

কারখানায় প্রস্তত হইতেছে । এর মহাশয়রা হিন্দুধম্মাবলদ্বি পরাধীন অক্ষম বাকিরদের 

প্রতি একেবারে করুণানয়নমুক্রিত পূর্বক স্থুললাভ ফলাকাগ্ী হইয়া স্ব বাণিগগা বৃক্ষমূলে 

অন্মদাদ্দির ধশ্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অথাৎ গবাস্থি প্র$ঠতি হিন্ুবদিগের অগ্তচ্চার্ধা 

দ্রবোব বারা বাণিজ্য দ্রবোর পারিপাট্য ও পরিষ্কার করিতেছেন এগত রাই হওয়াতে প্রায় 

এতদ্ধেশীয় তাবৎ সনাতন ধর্্মাবলন্বির। শর্করোদ্ব ভ্রব্যভ্যাগী হইয়ান্েন এবং এই প্রযুক্ 

অব্রস্থ নিশ্ব পরিঅমোপজীবি মোদক প্রহথীতি ব্যবসায়ি বাকিদের শর্করাগটিত মিষ্টার 

অকিক্রুয় হওয়াতে অতিুর্দশা ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অতাচার উক্ু বাণিজ্যকাগর মহাশয়েরদের 

বারা হওয়া! অসম্ভব নহে যেহেতুক তাহারা রাজার জ্জাতি ঘ৷ ইচ্ড| তাহাই কপিতে পারেন 

বটে কিন্ত অন্মদ্দেশাধিপতিরদের এতদ্রপ দৌরায্মা দূর না কণা আশ্চায বোধ 

হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইগলপ্তাধিপতির এতদেশে রাজা ৪ 

হয় তৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাহারদিগের দোর্দগ গ্রচগ্ুপ্রভাপ 

মার্বগু পপ্রধর প্রতিভ1 এপ ছিল নে অন্য কোন দেশাপিপতি তাহ! নিবারণপূর্ব্ধক 

এদেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত 'মাছে যে উক্ জবনেরদের 

হিন্দু ধর্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্দভুষণ মহারাজ রান রুধচন্দ্র বাহাদুর ও 

মহারাজ রাজ্বন্লভ রায় প্রতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যকিরা জবন দৌরাস্রো 

স্বীয়ং ধশ্বরক্ষণে অনন্োপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণত! প্রকাশে ইঞ্জল গ্রীয়দিগের 

শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই স্থবিত্তার নুসমৃগগ রাজ এই আকাঙ্গায় 

তীহারদিগের অধীন করিয়া! দেন যে তাহারা এই দেশের রাগ হইয়া রাজধর্মাগসারে 

সর্বাধন্্দ গ্রুতি সমন্সেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্দুধর্মের প্রতি সর্বদাই যরবান 

থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধন্দরক্ষার্থে শাস্্রসিদ্ধ জবনেরদের 

চা 
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বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা 

হিন্দুরদের প্রতি সে স্সেহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইব্ূপ অত্যাচার অর্থাৎ 

হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য ত্রব্য শর্করাদিতে গো অস্থি মিশ্রিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞ 

করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণাপর্ণে চিপবাধিত 

করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা! উভয়ের স্থগোচর করাইবেন। বহুবাজার নিবাসি 

কতিপর দর্পণপাঠকন্ত | 

(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্যাষ্ট ১২৪৫ ) 

ঘ্বীপান্তরে কুলিরদের প্রেরণ।--পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কএক 

বৎসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্বতীয় ধাঙ্ড় কুলিরপিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং 

আমেরিকান্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে াহুল্যবূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এধং 

গত ১২ মাসের মধ্যে এতাধূশ প্রেরিত লোকেদের সংখা! ৫৭৮৬ এবং তাহারদ্রে সঙ্গে 

১০০ স্ত্রী লোক প্রেরিত হ্য়। এই বিষয় ইঙ্গলগুদেশে পালিমেণ্টে আন্দোলন হওয়াতে 

তাহার এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দৌোষার্পণ করিয়াছেন এবং এ দোষ বথার্থও বটে 

যেহেতুক এ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত 

লোভ দেখাইয়া তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহার! প্রায় কিছুই পায় 

না যে দফাদারের। তাহারদিগকে যোটাইয়। দেয় তাহার1 এ বেতনের চারি অংশের তিন 

ংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে 

কেবল একটি কি দুইটি টাকা! পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহার! পলাইয়া ষার 

এবং তখপরিবর্ধে অন্য ব্যক্তির আবশ্তকত। হওয়াতে দফাদার কলিকাতা শহরের মধো 

যাহাকে পাম তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের 

মধ্যে অতান্স স্ত্রী প্র কুপিরদের বিবাহিতা কিন্তু অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্তালয়ের ত্যাজ্য 

দুাগারা। 
ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাণপ্তান বর্চ সাহেব 

বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম 

৪ মাসের অধিক মাহিয়ান! দিব। না তাহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্ত দফাদারের! 

দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যনতা হয় এইপ্রযুক্ত আগাম ৬ মাসের 

মাহিয়ান। না পাইলে দফাদারের! কুলি দিতে ন্বীকার করিল না তত্প্রযুক্ত বাণিজ্যকারি 

সাহেবেরদের সৃতরাং তাহাই ম্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে 

শীবর্ণমেন্টের বিবেচিত হইবে । এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক 

আছি অতএব পাঠক মহাশয়ের অন্কুগ্রহপূর্ববক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্তা প্রেরণ 

করেন তাহাতে আমর। উপকৃত হইব । 
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( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪৯। ৬ ফান্জুন ১২৪৫) 

আমারদিগের ইংলগীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নৃতন২ বিদ] ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত 
যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এপ্রদেশে বিদ্যা ও সভ্য] যদ্্রপে বৃদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা 
বিষয়ে নানতা নহে পরন্ধ দেশেব রীতি ও বিদ্যা বদ্ধন বিষয় কি্ৎ মিথা ধশ্মাবলস্থনে হাস 
হইতে পারে এতদ্দেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে গ্রকাখ হইয়াছে তাহার 
নিরূপণ এই যে কলিকাতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশ ক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে 
তস্কবায়ের বাটীতে এক দেবতা স্বয়ং উখাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল এ স্থানে 
দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নানা পুরাণা॥ জ্ঞান 

থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমুণ্তি নাম ও পূক্জা এই সকপ বিষয় কিঞ্চ২৪ শিরূপণ 
করিতে পারিলে এ নানা দেবতার প্রতিমৃত্তি এই এক খান রথ যোড়॥ ঘেটক তাহাতে 

নিয়োজিত তছুপরি রুষ্ণবণ্ প্রস্তরে এ দেবতার আকুতি বিশ্তাসিত আছে এবং তাহার 

ছুই পাশে স্ত্ীপুরুষ দণ্ডায়মান পরস্ধ কিয়ৎ কাগজ ও পেখনী আছে এ দেবতাদ শির্পপণ 

অজ্ঞাত হইতে রাত্রে উপবাসী তন্ধবায়ের মাতা নিরাহারে রহিয়াছেন ।- জ্ঞাপাঠ্যেণ। 

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪১) 

শ্রীধূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেযু।.* ১ দফ। আমাম দেশ অতি পুর্বে বরহি 

ও ?টিয়া ও কাচারি ও বারএএশ ও দরাঙ্গ রাজ। এই পঞ্চ রাজাতে বি৬ক্ত থাকিয়। ৫ রাজার 

্বাধীনে € খন্তী ছিল ততপর উন্রবীধাঞজ ঠকায। নামক মহাপাজ নর দেশ হইতে উত্তবর 

প্রসাদাৎ সৈন্াহরণ পূর্বক যুদ্ধাক্রান্তে আপিয়া একাব। ১১৬২ শকে মমামে প্রবেশ হইয়] 

ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুদদেব পতাগ [সংকর 

আমল পধ্যন্ত ৫ রাঞ্জাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়া কামগুগ 35৮ ৩৭? মৌম।রপুষঠ 

চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও ভক্ত রাজাগশার প্রসাদ! হথেষ্ট 

সম্মান পাইয়া অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়া বাছুর মতে বিন! করে মহাপনোতে নুপ্রতল 

ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ স্তর প্রজ্ঞারদিগেরহ পাল খাটণি বাঠীত কিছু ছিল না এই 

মতেই ১৭৯৯ শকপধ্যন্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তর্দেনীয় মটক বিখাত দুষ্ট 

লোকেরা দৌরাত্ম করণেতে মহারাজ সৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তন্তু তঠাগ করিয়। উ্গরেজ 

কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অওয়প্রান পূর্বাক কর্ণঝয়ালিস 

কামাপ্ডিন সাহেবকে সৈন্ত সমেত প্রেরণ করিয়া ছৃষ্ট দুষ্মধ মটক লোবকে তাড়িত করিয়া 

রাঙ্জাকে ১৭.৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে ভদবধি গৌীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর 

সিংহ ও চন্তরকাস্ত সিংহ এ তিন রাজ! ইঙ্গরেজ বাহাদুরের প্রসাদাৎ স্থখোতে রাজভোগ 

করেন মহামন্ত্রি পুর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞ্িডাঙ্গরিয়া দিগপাল বং মুলুক শাসন রাখেন তাহার 

কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে বর রাজার সৈন্য আসিয়! 



৪81২ সংবাদ পত্রে সেক্াব্লেত্র শ্রহা 

আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পধাস্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্যমান 

জাত্যজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহা করে তাহ গণেশ দেবোপি লিখলে সক্ষম রহিত 
তন্মিন কালে আনারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্তায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ 
খরচপত্্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোত্বীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বৃদ্ধ 
যুবাদের ৬রের কাছে নিয়ত প্রার্থন। রাখি যে কোম্পানি বাহাছুরের যশ খ্যাত ও কাস্তি ও 

দীপ্তি সতত বুদ্ধি করুন-'- | শমণিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া । 

€ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪*। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬) 

কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাছুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবুং 

তাহার কর্তৃহাধানে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইজলপ্তীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে 

রুতকার্ধ্যতা হওন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাস্থচক এক পত্র অর্পণ করণের 

ওচিতানৌচিত্য বিবেচনা করণার্থ বর্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি 

ঘণ্ট। সময়ে পশ্চাল্পিখিত মহাশয়েরদের কতৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও 

তন্নিকটস্থ এতদেশীয় মহাশয়ের। আহৃত হইয়াছেন। 

রাজা বরদাকগ রায়। শিবনারামণ ঘোষ। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাছুর। 

নবরুষ্ণ সিংহ। শ্রীরষ্ণচ সিংহ । আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল। কালীকিঙ্কর 

পালিত। রামরত্ব রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্খ্মীনাথ মল্লিক। জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায়। 
বীর নরসিংহ মল্লিক। রাজা রাধাকাস্ত বাহাদুর । রাজা কালীরুষ বাহাছুর। দ্বারকানাথ 

ঠাকুর। রসময় দত্ত। প্রস্নকুমার ঠাকুর। রামকমল সেন। রষ্টমজী কওয়াসজী । 
মানক জী রষ্টনজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী । রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । আশুতোষ 

দেব। কানাইলাল ঠাকুর । গোপাল ঠাকুর । রাধাপ্রসাদ রায়। 

(৮ আনুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭) 

বর্ষফল।--১৮৩০, সেপ্টেম্বর ১৭।-_এই সময়ে ক্ীধুত বাবু রাজচন্দ্র দীসকর্তৃক নিশ্মিত 

হাটখোলার এক নৃতন ঘাট সর্বসাধারণের উপকারার্ধে খোলা হয়। 

( ৭১ ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ ) 

১৮৩১ সালের বর্ষফল--” 

জানুআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহপপূর্ববক শ্রীযুত বাবু রামমোহন 

রায় কেপে পছছছেন। 

মার্চ ৮। রাজ! বৈদ্যনাথ রায় হধ্কলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকছ্দমায় মুক্ত ছন। 
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জুলাই, ২। মারকুইস লান্দভৌন সাহেব ভারতবধস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত 
কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবার! 
চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎসমকালীন কহিলেন ঘে শ্রীধুত বাদশাহের রাজসভায় 

তদ্বিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়া! গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্ধক গ্রাহহ করিব বটে 

কিন্তু তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই । 

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্থুল গির্জাঘরের গাথনি সমাপ্ত হয়। 
জুলাই, ২* | কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্ সোসৈটি অর্থাৎ চিকিৎসার 

সমাজ স্থাপিত হয় [ সংস্কৃত ] কালেজের পূর্ব্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রাযুত খুদিরাম বিশারদ 

তাহার সেক্রেটরী হন। 
বঙ্গদেশে এতদেশীয় তুলা ও রেশমী বস্ত্রব্যবসায়ি ও শিল্পিগণ ইঙ্গলণ্ড দেশে বোর্ড: 

' ত্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরব 

হয়। তাহারদের প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তত্বত্বস্তর মাস্থুল বিষয়ে ইঙ্গলগুদেশজাত 

তত্তদ্বস্তর তুল্য হয়। 

জুলাই, ২*। এতৎসময়ে কলিকাতার এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ত্ীবিদ্যাবিষয়ে ও 

জাতিশ্রংশবিষয়ে ও জাতিত্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের 

আন্দোলন হয়। 

আগন্ত,৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্জলণ্তীয়েরদের প্র এই নামধারি 

এক গ্রন্থ ক্রফর্ড'সাহেব ইঙ্গলগ্ড দেশে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে সাহেবেরা আপনারদের 

অবস্থা এবং কোম্পানী বাহাছুরের রাজ শাসনে এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন। 

সেপ্টেম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মপ্পিক কলিকাতার ইঙ্গলপ্তীয় সাদ পত্রে প্রকাশ 

করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাহার মিত্রের! হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত অসম্মত। 

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও 

কৃষ্ণনগর ও কপিকাতার সঙন্গিহিত স্থানে রাজবিপ্রোহি কর্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা 

যৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ 

হইল। এ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষা এমত রাষ্ট্র আছে এ টৈয়দ আহমুদ গ্রযুত 

রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়। 

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও 

দম্দমাহইতে কতক অশ্বাব্ড তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও 

তাহার অন্ুচর ৮০।৯* লোক হত এবং ২৫* লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় 

প্রেরিত হয়। 

দিসেম্বর, ২৬। ইন্টিগিয়ান সম্বাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ ড্রজু সাহেব ওলাউঠা 

রোগে কালবশীভৃত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিধেদান্বিত। 



সংবাদ পত্রে সেকালেক্র কথা 

( ১২ জান্য়ারি ১৮*৩। ১ মাঘ ১২৩৯) 

১৮৩২ সালের বর্ষফফল-_ 

মে, ৪। মুত যার্কুইস হেষ্টিং সাহেবের 'প্রতিমৃপ্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক 
প্রান্তে স্থাপিত হয়। 

জুন, ১৪। কলিকাত। শহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীধূত পাদরী ডপ 

সাহেবের অধ্যঞ্তায় এক অততযাত্তম পাঠশাল। স্থাপন হয়। তাহাতে ইজরেজী বাঙ্গলা 
পারস্য ভাষাতে শি্গ। দেওয়। যাইবেক। 

সেপ্ডেছ্বর, ৯। সর্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখাত নবাব সৌলতজঈ মুরশিদাবাদে 
পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজ| খা অনেককালপর্য্স্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকাধ্যে 

নিমুক্ত ছিলেন তাহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন। 
অক্কোবর, ১৭। ইনকোএরর পৰ্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কুষ্ণমোহন বাড়ু যো শ্রীঙ্গীয়ান 

ধশ্ম গ্রহণ করেন। 

নবেস্বর ২৭। উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবুর পৌই্র 
মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাদুর এক ত্রিংশঘর্ন বয় হইয়। কলিকাতায় লোকাস্তর গত 

হন। তাহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অগ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্রমাত্র আছেন। 

ধিসেম্বর ১২। কলিকাতানগরে অতি বুহৎ এক বাণিজ্যের কুগী শ্রীযুত আলেকজান্র 

কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্বারা লোকেরদের অপূর্ব ওয় ও ক্লেশ জন্বো। 

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪1 ২২ পৌষ ১২৪৯) 

১৮৩৩ সালের বন্ফল-_[ ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত ] 
২ জান্থআরি। হিন্দুকালেজের ছাত্রের৷ গ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যমসগ 

এক গাড়ু প্রদান করেন। 

৫ জানগআরি। মাকিণ্টস কোং দেউলিয়। হন। 

১১ মে। শ্রীরামপুরের গবরৃনর হলনবর সাহেবের পরলো কগমন হয়। 

২৭ জুলাই । বঙদেশীয় মহাশয়ের! প্রথমতঃ গ্রান্দমজুরীতে উপবেশন করেন। 

১৩ সেগ্েঘ্বর । এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ তাবল্লোকের একটা জর রোগ হয়। 

২১ সেপ্তেস্বর। ডেপুটি কালেকটরীপদদ যে কোন জ্ঞাতীয় ব৷ ধর্মাবলম্বী হউন 

সর্বপ্রকার ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গববুনব্ জেনরল বাহাদুর মুক্ত করেন। 

৭। অক্টোবর । গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এ তারিখে 

দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দগুপেওন রহিত্ের হুকুম করেন। 

২৫। নবেম্বর । ফাগিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়া হয়। 



বিবিধ ৪৫৫ 

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 

১২৪৫ সালের বর্ষফল ।-_ 

বৈশাখ ।--৬দয়ালটাদ আটোর স্বজ্ঞানে বৈকুহয প্রাপ্চি।---শ্রীযুত ভাং ওসেনেসি 

ও শ্রীুত ডাং ইজরটন সাহেবেরদিগের করৃত্বাধীনে কলুটো।লায় এক চিকিৎসালয় স্থাপন । 

জ্যেষ্ঠ ।-_পিকনিক নামে এক ইঙ্গরাজী পত্র প্রকাশ হয়। 

শ্রাবণ।-.-খিদ্দিরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয়।...শিমুল্যাস্থ 

শ্রীযুত অদ্বৈতচরণ গোম্বামীর বাটাতে কতিপয় যুবা কতক এক সভ। সংস্থাপিত হয়। 

ইগ্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গাল! ভাষাশিক্ষ। দেওনারস্ত হয়। 

ভাত্র।."শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রবোধ উজ্জল নামে এক সভা 

সংস্থাপিত হয়।-**ঠাপাতলায় প্রবোধ কৌমুবী নামে এক সভ। হয়। 

আশ্বিন।-_বহুবাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রাধামোহন সরকারের বাটীতে এ পল্লিস্থ এবং 

চাপা তলাস্থ বাণুগণ কক সখের সংগাত সংগ্রাম হয়। 

কান্তিক ।--কিন্তু রায় কোং দেউপিয়া হয়। শ্রীযুত বানু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে 

খোড়ান্াকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয় ।""*শযুত বাবু গৌরমোছুন 

আটোর ওরিএণ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গল। ভাষ|। শিক্ষা দানারস হয়। 

পৌষ ।-_-গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন। 

মাঘ।-_শিল্প কম্মের প্রাচুধোর উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যাল্নামে সঙ সংস্থাপিত 

হয়।-.*সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয় | 



দ্রষ্টব্য 
অনবধাঁনবশতঃ নিয়লিখিত মংশগুলি এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই ।-- 

(৩ মাচ্চ ১৮৩২। ২১ ফাস্তুন ১২৩৮) 

ধর্ম ।--গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ঘ্সভার মানিক বৈঠক হইয়াছিল ৬নাথুরাম 

শাস্তির মৃত্যু সগ্ধাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্সভা- 
ধ্যক্ষিক পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতন্থ তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য অভিষিক্ত 
হইলেন'"') সং চং। ২ 

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 

শ্রীযুত মেই্টর হের সাহেন।__-উক্ত সাহেবের প্রতিমৃদ্তি নির্্াণার্থে যে ঠাদা হইয়াছিল 

তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই 

এবং এ গ্রতিমৃততি প্রস্তুতের বিলম্বহ ওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাব- 

ৃষ্টে বোধ হইল লে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং 

প্রতিমৃত্তিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা! আছে অতএব 
ভরস। করি কমিটির বিবেচনাতে যদ্াযপি এ প্রতিমৃত্তি শ্রীযুত মেষ্টর সাহেবের সর্বাবয়ব- 

তুল্যরূপ। হয় তবে অবিলগ্বে তাহা নির্ণাত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল 

মহাশয়ের বোধ করিয়াছেন এই ঠাদার টাকা আদায় হয় নাই তাহারা এইক্ষণে নিশ্চয় 

জানিবেন যে টাকার জন্তে গ্রতিমৃত্তি লওনের কোন বাধা জন্সিবেক না ইতি ।--জ্ঞানান্বেষণ। 

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ 'জ্যাষ্ঠ ১২৪০) 

'স্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের পারনী পড়িবার অভিলায।- শ্রীযুত চক্ত্রিকাপ্রকাশক 

মহাশয় সমীপেষু ।"''আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়ন- 
করণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্শনির্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । সাহেব 

তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই... | সংপ্রতি আমার জিজ্ঞান্থয 

এই এ ছাত্রের! পারশ্য বিদা! কি কারণ অভ্যান করিতে চাহেন ইহ বুঝিতে পারি না। 

যদি বল নান। বিদ্যোপার্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লভ্য কি যদি সিরিশ তাদার মীরমৃন্সী 
পেস্কার নাজীর ইতা দির কর্্বাকাজ্ী হইয়া! পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে 

সংস্কত শাস্ত্রের আবশ্বক রাখে না তজ্জন্ত কেশ ত্বীকার কেন করেন। যদি বল সংস্কৃত শাস্ব 

অধ্যয়ন না করিলে এঁ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়! ঘায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবনা 
থাকে না এতদথ ই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয়। উত্তর এ কথায় বোধ হয় এ সকল ছাত্র- 
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দিগের অভিলাধ পারনী ইঙ্গরেজী পড়িয়৷ সিরিশ তাদারাদির কন্ম করিবেন যদি এমত হয় 
তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রীচুধ্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে 
বিরত হইতে পারেন তাহ। হইলেই সংস্কত কালেজ উচ্ছিন্ন হইবেক ।-:-৪ জা ১২৪* 

সাল। কন্যচিৎ কালেজ বহিভূত ছাত্রস্য | 

আমর! এই পত্র পাইয়া চম্কৃত হইপাম না যেহেতুক নংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রের 
কেবল সংস্কতই অভ্যাস করিবেন এই বস্ম্ছিল কিন্তু ডাং উইলদন সাহেব প্রভৃতি কএক 
জন কালেজ্াধ্যক্ষ সাহেবদিগের মত হওয়াতে এ ছাত্রের কেহ২ ইঙ্গরেজী বিদ্যাও অভাস 

করিতেছেন তৎ্পরে পারলী পড়িলেই বা কি ক্ষতি । ইহারদিগের ছার! হিন্দুব ধন্ম কর্দাদি 
কখন সম্পন্ন হইবেক ন1 ইহ ইঞ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চয় হইয়াছে তৎপরে পারমী পড়াতে 
কার কি গহিত হইতে পারে । কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অপাত্র ছাত্রেবা সংস্কৃত শাস্ত্রের 

দর্ধ্যাদ| বিবেচন। করিতে পারিলেক ন| তধ্প্রমাণ দেখ এতদ্েশীয় ব্রাহ্মণ কুলীন ধনবান্ 

এতাপৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষ। করিয়া এক জন বংশঙক্্ ব্রাঙ্মণ ধান কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ তাহাকেই সংপাত্র 

জানিম। দৈব পিতৃকন্ম ও ফলজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ 

সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মধ্যাদ! পরিত্যাগ করিতে ধাহারা ইচ্ছুক তাহার- 

দিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান কহিতে পারি। যাহ! হউক সংস্কৃত কাণেজ স্থাপনহয়াতে 
আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এনত ভবস। প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্বের 

্রাচ্ধ্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপধ্যন্ত প্রাচীন 
অধ্যাপক মহাশয়ের & কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছান্ের। একাকার করিতে 

পারিবেক ন| ত্পরে তাবতেই স্বেঙ্ছাচারা হইবেক তাহারি সোপান হঞঙ্গরেজী পারসী 

অধ্যয়ন। অতএব বুঝ। যায় যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট কালেজের বিময়ে মনোযোগে বিরত হন 

তাহাতে সর্বপাধারণের আহলাদই জন্মিবেক ।-__চগ্ট্রিকা। 

(৩ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২১ ফান্ধন ১২৪৪ ) 

হিন্দুস্থানীয় ভাঁমা ।_-কথিত আছে যে আগামি জান্থমারি মাসের ১ তারিখ পধ্যস্য 

বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারশ্য ভাষা উঠাইয়া যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে 
এবং তংপরিবঞ্ডে দেশীয় ভাবা স্বাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেএ্য়ানী আনালত 

বিবেচন। করিকেছেন পারঙ্গের পরিবর্কে তাহারা কোন্ ভাষা চঙ্গন করিবেন এবং উক্ 

আছে যে এ আদালত হিন্ুস্থানীয় ভাষ। মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের শ্র/লগ্রীযুত গববৃনর্ 
সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আপীল আদালতে তাবৎ মিছিলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 

কণ্ধ নির্বাহ হয়। এই 'মাদালতের তাবৎ জজ ও উকীল ও মামলার সকলই হিন্দুস্থানীয় 
ভাষা জানেন এবং বঙ্গভাষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায় 

২. ভি 
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যত জিল। তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দুস্থানীয় ভাষা চলন আছে । বোধ হয় এই 
'আদালতে হিন্দুস্থাণীয় ভাষার দ্বার! বিলক্ষণ রূপে কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারিবে । পাঠক 
মহাশয়ের! এই বিষয় শুনিয়া! পরমাহলািত হইবেন থে অত্যন্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ 

কর্ধদ হইতে পাবশ্য ভাষার বাবহার একেবারে উঠিগ্ন। যাইবে । 

(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) 

মফঃসলে দারোগার স্থুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা 

লিখি । কোন গামে যদ্যপি ডাকাইতি কিন্বা চুরি অথবা খুনি বা দাঙ্গা! হঙ্গামের স্ুরতহাল 

উপস্থিত হইল তবেই দারোগ! বাহুসফোট অর্থাৎ তান ঠকিয়া বা বগল বাজ্জাইয়া তথায় 

উপস্থিত হয় প্রথমে সুরতহালে চাসার হাঙ্গ গরু যায ভদ্রলেক নাজেহাল হয় তাহারদিগের 

কি হ।ল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে ন। শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাঃ 

সকল লোক ধরিয়। অগ্রে আপন লাভের নিখিন্ত অমধ্যাদাপর করে অর্থাৎ কয়েদ গাপাগালি 

জামিন দ।খিল ইত্যাদিতে তাহার! ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া 

দিলে শেষ থে কারণে তথায় গিম্মাছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে 

তাহাব উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি 

পিখিয়। হগ্ুর পাঠায় ইহ! অনেক জজ তদারক করিয়! দরোগাকে শাজ1 দিয়া কর্মহইতে 

দুর করিয়াছেন কিন্তু ভথাচ শিবাবণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক ক্থুনিয়ম হইলে ভাল 
হয় ।--চন্দ্রিক।। 

(২ নবেণ্ধর ১৮৩৩ । ১৮ কান্তিক ১২৪১) 

এুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [ টাউন-হলে ডিগ্রিক্ট 

চারিটেবল্ নোনাইটির অন্তভূরক্ত নেব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত] নীচে 
প্রকাশ কর। গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহগনের প্রার্থন। 
করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথ! লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিময়ে আমরা 
স্বলশ্মত বটি এবং এ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্ষেশীয় লোকের যে 

উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 
ব্যাপারে এতদেশীয় ধনি লোকেরা যদ্রপ অপরিমিতরূপে ধন বায় করেন তদপেক্ষা অধিক 

অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কর্াদির উপলক্ষে তাহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ 

করেন তাহ!তে কি ব্রঙ্ষণ কি দরিদ্রগণ কাহারে! উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে 

হইতে পারে তাহার! স্ব২ বাটী ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহুকষ্ট পায় কখন২ 

কালের অশুভত্থ প্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক বা দুই রাত্রিপর্য।স্ত বহুকষ্টে 

বসিয়া২ কখন ব! মেষ পশুর স্তায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহারা আপনারদের ঘরে বলিয়া 
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যে উপার্জন করিতে পারিত তত্ত ল্য যকিঞ্চিৎ পাইন! কখন বা তদপেক্ষা নান অকিঞ্চিৎকর 
কিঞিন্াত্র পাইয়। বিদায় হয়। এবং ব্রাহ্মণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে 
কহা যাইবে যেহেতুক ব্রাহ্মণের! নি্শ্মে বপিয়া দান ভোজ্যাদি খান্ যদ্যপি তাহারা কোন 

উত্তম স্বীয় ব্যবনায় করিয়। উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমনি 

ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহ। উত্তমরূপ জীবিকা বল| যাইত কিন্তু এতদ্রপ অপব্যয়েতে ধাহারা 

ধন পান তাঁহারদের উপকার নাই কিন্তু যাহারা উক্তরূপ দান করেন তাহারদের বংশের 
মত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষয় যদ্যপি আমারদের এই বথার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে 

তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কত২ ধনি বংশ্য এতদ্রপ অপবায় করিয়া 

একেবারে নির্ান হইয়াছেন তখন তাহার এ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে । এতটদ্দেশীয় এক 
জন সম্বাদ পত্রসম্পানক মহাশয় স্থীয় পত্রে সংপ্রতি পিখিয়াছেন যেলাও কর্ণ ৪য়ালিসের 

ঠিরকালীন বন্দোবস্তের সময় অবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসরের মধো এই বঙ্গাদি প্রদেশের 

প্রায় তাবৎ জরমীদারের জমীদারী হস্তান্তর হইয়াছে । ফলতঃ এই অত্যাশ্চ্য বিষয়ের 

মাঘর!| এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীনারের| কিঞ্িমাত্র বিবেচনা ন। করিম! 

কিঞ্িন্নাম যশঃ প্রাপণাকাক্ষী হইয়। অপরিষিতরূপে স্বীয় ধন অপবাদ ক.বম়। ফেপেন। যে 

জনীারীতে গবনমেন্টের রাঙ্গন্ব ধর। আছে এধং থে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপস্থ্জ হইতে 

কর অর নেই স্থলে জমীদারের অনবধধান ন| থাকিলে কথন পাজ্জস্ব বাকি পড়িতে পারে না। 

কখন২ "কারণ ছুর্দশাতেও কোন২ বংখ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা ৭ আমর! অপহ্ৃব করিতে 

পারি না কিন্তু অভিসাহসপূর্ববক আমর! কহিতে পারি যে স্থানে তদ্ধণ দৈবধটনাতে এক 

জমীদারী নীলাম হুইয়। থাকে সেই স্থলে জমীদরের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত 

অপরিমিত বায়প্রযুক্ত দণ জমীদ।রী অবশা নীলান হইয়াছে এই কথা কেহ গাঁনদ্ধ বলিতে 

পারিবেন না। কোনং জমীদারের শিয়ত চতুরদিগন্থ বুছক্ষু ভত্যবর্গ অবিরত 'অপব্য় 

করিতে তাহাদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাগন্বদ্ধ প্রান বিবাহাপিতে গনেক 

বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাহারদের কর্ণের গোড়ার শিরস্তর শুনাইতে 

থাকেন অতএব তাহারদের এ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমাদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়! 

যান। এর সকল উৎসব কর্মে যত টাক। বরাওদদ থাকে তদণেক। নিতাই অধিক বায় হয়। 

যেহেতুক ধনিব)ক্তি একবার এ সকল উৎসবাণি কর্শে প্রবর্ত হইলে খরচের সামা থাকে না। 

্বার্থপর মন্ত্ররদের মন্ত্রণাতে অথব! স্বীয় মানমের উত্তেজনাতে আগ এক কর্শের মধোই 

কত নূতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্ পরচের থে শেষ হইবে ইহ। কে কহিতে 

পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্টের রাঙ্জস্বের কিন্তির দাওয়। চক্রের স্থায় বিরত মাসে২ 

পরিবর্তন ক্রমে আসিয়! পড়ে । - কিন্তু উ্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শুন্য স্থতরাং কিস্তির 

দাওয়। শামলাইতে ভারি হুদ দিয়। কর্জ করিতে হয়। তৎপরেও পৃঙ্ন! শ্রাঞ্ধ বিবাহাদি 

কর্মের ন্যুনতা হয় না তাহাতে আরে! কর্জে ডুবেন পরিশেষে ঘখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পাস 



৪৬০ ওবাদ পত্রে সেক্কাবেল্স কথা 

পরিপূর্ণ হয় তখন তাহার জনীদারীপকল লাটবন্দী হইয়া! একেবারে নীলাম হইয়া যায়। 

এবং ঘে অমাত্যের! তাহাকে শিরর্গক বাত করিতে প্রবোধ দিয়া তছুপলক্ষ আপনারা 

বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ ত্ীহারাই এ জমীদারী আপনারদের নামে ক্রয় 

করেন। 
(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ১ পৌষ ১২৪০) 

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু | আমরা কএক জন বঙ্গদেশীয় 

এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি- 

দিগের প্রধান কশ্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্ববকার “বার্ডের সাহেবদিগের 

নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেননা! সাহেবলোক প্রায় বাঙগালিদিগকে 

প্রধান কর্ম দেন না ধাহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ 

আপন২ এলাকার কমিশ্তনরসাহেব মুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা 
ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অন্মন্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কম্ম করিতেছেন 

বাঙ্গালিগণের কি ছুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কান্ছন পঞ্চম জারী হম তখন বোধ হইয়াছিল 

যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদূর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি 
কোন সরকারী আফীসে কশ্ম খালি হইলে হচ্চেষ্ট। করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম 

ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে এ শ্রীষ্টাম্মান ফিরিঙ্গিতে কর্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বরপ্রায় 

তুল্য এবং সর্ধজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষু। 
অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে 

আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্বকার বোর্ডের 
সাহেবের। হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমান্রুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে 

প্রধান কশ্ম দেন ন। উত্তর উক্ত এ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম 

করিয়া থাকে কিস্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্ত কারণবশতঃ 

ছকুম দিয়! থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদ্িগের অপরাধে দেশের তাবৎ 

লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম 

পাইতে পারেন না আপনি কপাবলোকনপূর্ধক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়। 

গবণমেন্টের অন্থমতান্সারে সর্ধসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেপ্ট গেজেট ও ই্তিয়া 

[ গেজেট ] হরকরাপ্রভৃতি দম্বাদপত্রে ছাপাইমা দেন যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্থান্ত 

জাতির কোন কর্ম পাইতে নিষেধ নাই ইহা] হইলে আমর] সর্ধতোভাবে আপনার নিকট 

পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাক্ালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যস্তিক মান আছেন তাহাও 

আপনার দয়া প্রকাশে প্রফুল্প হন নিবেদন ইতি সন ১২৪* সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। 

শ্রীকম্লাগ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রচন্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় । 

গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । মো কলিকাতা । 



দ্রষ্টব্য ৪৬১ 

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কাহিক ১২৪৪) 

দর্পণের প্রতি ।--আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম তৎ্প্রকাশক মহাশয় 

এতদ্েেশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়া! আশ্চর্য; মানিয়া লিিয়াছেন যেসকল 

লোক কৃপণ শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটাতে রাত্রিযোগে প্রতিমা রাখিয়া 
যায় এ বিষয় অত্যন্ত অন্তায় এবং এমত কুকন্ম কেহ না করিতে পারে তাহার সছুপায় 
জন্য স্বীয় লেখনীকে অনেক ক্লেশ দিয়াছেন। অতএব তাহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত 

আমর! কিঞ্চিৎ যত্ব করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নৃতন কিছুই হয় নাই এ প্রথা 
বহুকালাবধি আছে পূর্ব্বে যখন হিন্দু রাঙ্গা হিলেন তৎকালে ভদ্রলোক ছুর্গো্সৰ 
না করিতেন এমত লেক অত্যন্প পাওয়| যাইত সর্ধত্র প্রতিম! না হউক ঘট পটারদি 

এবং শ্রশ্ীশালগ্রাম শিলাধিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল 

. এপ্রদেশে বহুতর হিন্দু জমীদার আর রাঞ্জাই বা! কহ ইহারা থাকাতে উক্ত কর্খ লোপ 
হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাটুর বর্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ 
বিভক্ত ইহারদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হঈত তিনি পুজা 

না করিলে রাজারা তাহারদ্িগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পৃজা অবশ্বাই করিবা 
এপ্রকারে কেহ২ পুজা করিতেন যদ্যপি কেহ এমত রাজারধিগকে বুঝাইতে পারেন 

যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুঈ নাই তাহার পূজার বায়োপযুক্ত ধনদান 

করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরক।ল পৃজ। করিতে পারে কোন ব্যক্তি 

ধনবান্ অথচ পৃজা করে না তাহারদিগের বাটাতে প্রতিম। রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় 

ই গৃহস্থ ব্যস্ত সমন্ত হইয়া! প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়। রাখিয়। আপনাকে ধন্ত করিচা1 মানে 
এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কপা করিছ্বা আসিয়াছেন অতএব 

যখাবিধি অবশ্য পূজা কর্তব্য সে ব্যক্তির বাটাতে পৃক্গার ব্য অল্প বা অন্ত কোন প্রকার 

অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই গ্রহণ করে না এপ্রকার প্রথ। বছকালাবধি মাছে ইহাতে 
দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিম! পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমভ কেহ বলিতে 
পারিবেন ন। কিন্ব। সেই প্রতিমা বটাত্ে ফেলিয়াছে বলিয়া ঘে বাটার কর্ঠা কাহার নামে 

নালিস করিয়াছে কিন্ব। কেহ এ প্রতিমা পৃঙ্জা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা অমনি বিসঙ্জন 

করিয়াছে কিন্ত প্রতিম। পূজা করিয়। একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কথন শুন। যায় নাই। 

অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিষয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা করা! বিফল ইহাতে হাত দিলে 

হান্যাম্পদের নিমিত্ত হইবেন। বরঞ্ রান্তায়ং ঘর করিয়া বিদ্যাদানচ্ছলে যাহার। দেশের 

সর্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্ট। করুন যে জন্য 
হিন্দু লোক সর্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া অহরহ; প্রার্থনা করিতেছে । তাহারদিগের অন্ঠায় কি 

দপণকার দর্শন করিতে পান ন! না সে অন্ঠাপ্স মনে স্থান দেন না বাটীতে প্রতিমা রাখিয়! 

গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫*1৬* টাকাই ক্ষতি হউক কিন্ত ইহকাল 



৪৬২ চনওল্যাপ পত্রে সেক্কাবতেশশ্ আখ্যা 

পরকালের ভাল হয়। মিসিনরির1 যে দৌরাত্ম আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকা'ল 
একেবারে যায় এবং থে ব্যক্তির মস্তক যিনিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি 

যায় শেষ সমন্বয় করিয়া উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ 
মজিতেছে ইহ! কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীয়েরদিগের 
প্রতি অনুকূল হইয়া! এই কর্খটা করিয়! দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে 
মহোপকার করিলেন ইহা সর্বজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্ত অগণ্য ধন্যবাদ 
পাইবেন 1--চন্দ্রিকা। 

এই পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় গোরীশস্কর তকবাগীণের মৃহাকাল ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৫ মাঘ ১২৬৫) বলিয়া 

উল্লেখ করা হইয়াছে । ঞহটে+ ইতিবৃত্তে'ও এই তারিথ পাঁওয়। যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার একদিন 'আগে 

গৌদীশঙ্করের মৃত হইয়াছিল । ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের খ্রন্থাবলীন গোড়ায় বঙ্কিনচন্গ্েব নিশিত যে ভূমিকাঁটি আছে তাহাতে 

গৌদীশঙ্কর তর্ববাগীশ সধ্ধন্ধে কৌন কোন কথ] পাওয়া যায়; ইহাতে তর্কবাগীণের মৃত্ার সঠিক ভাঁধিখ আছে। 

১৮৫৯ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের সংবাদ পুণচিন্দ্োদয়ে' কবিবর 5শ্বরচন্দ্র গুগডর মৃত্যু প্রনঙ্গ 
সম্পাদক পিখিয়াছিলেণ ১ 

“আমরা আগে আন্দেপ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি পুঙ্গাপার্থ ভীঙ্খর মম্পাদক ঞযুত গোপীশহ্কর তকবগীশ 

ভষ্টাচাধ্য মহাশয় এক মাসাধিক কালাবধি জ্বর 'টদরাময়াদি বোগে দারুণ যাতন। পাইতেছেন, 

বিবিধ প্রকার চিকিৎসা! হইতেছে, কিন্তু শা খতু অণ্ত না হইলে তিনি নিবাধি ও সধল হইতে 

পারিবেন শী, আমণণ ঈশ্বর সমীপে একাগ্র চিত্তে প্রার্থন] করিতেছি তিশি শাস্র২ আরোগা হইয়। উঠুন ।” .. 

১৮৫৯ সনের ১*ই ফেব্রুয়ারি (২৯ মাধ ১২৬৫) ধুহম্পতিবার) হাঁরিখের "সংবাদ পুর্ণচন্ত্রোদয়ে 

তর্কবাগাশের মৃত্া-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :-- 

“হকি খেদে? বিষয়, বর্মন সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিছ্ঠা প্রঠতি সর্ব আলোচনা করিয়া এদেশের 

মানব মণ্ডলীর শেম বিশ্তারার্থ মকলেরই মনে মনুরাগ ঈন্মিভেছে এ সদয় এক পঞ্গ মধ্যে ছুই জন 

বাঙ্গাল। সমাচার পত্র মম্পাদক মানব লীলা সম্ধরণ কগিলেন? পাঠক বর্গের গবগতি হইয়াছে 

প্রাক সম্পাদক মহাএয় মাকন্মিক রোগে আজান হইয়া কএক দিবস মধ্যেই [২২ জানুয়ারি, শনিবার] 

ডৌতিক কলেবব বিসর্জন করিয়াছেন, ভাম্কর সম্পাদকও গত শনিবার [ ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ মাঘ] 

পূর্ব্বীহে ভাগীরথী ভীবনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তমু পরিত্যাগ করিলেন। উলিখিত ছুই সম্পাদক 

অতিশয় সলেখক, দুই জন ছুই বিষয়ে বিশ্মে দমতাবান ছিলেন, প্রছাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ 

বিষয়ক কবিত1 যাহ। 'দনিক ও মামিক প্রভীকরে অঙ্গর নিবদ্ধ আছে '্ভাহা যাবৎ বর্তমান 

থাকিবে তাবৎ এ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রেব রসশ৭ কদাপি শ্রান্ত হইবেক ন।। ভাঙ্দব 

সম্পাদক মহাশয়ের গগ্ঠ রচনায় বিশ্ষে পারকত]1 ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ তামার স্বাভাবিক বিষয় 

সকল এপ্রকার পিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহ পাঠ করিয়। পাঠক মাত্রেরই অস্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত 

হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থ1 শৌধন ও সর্বসাধারণের জ্ঞান বদ্ধনার্থ সর্বদা 

নান] প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাহার দীর্ঘজীবি হইলে বর্ধমান সমায়র সাধার" হিতানুরাগী ও 

হবদেশীয় জ্ঞানার্থা জনগণ অশংদয় বিবিধ প্রকারে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের 
সৌভ্রাগান্কুর়োদয় সময়ে এ ছুই মহায্ীর মানব লীল? সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল |... * 

ত শকসাছেৰ ভুত হিপিলহনী দেন হাল উদিত লাগ পিআর লগা ইনি 
দেখিবার হুযোগ দিয়! আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। 



েষটব্য ৪৬৩ 

গৌরাশঙ্কর তর্কবাগীশ যে-সকল সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
তিনি আরও একখানি কাগঞ্জ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার নাম-হিন্দুবত্ধ কমলাকঃ,। এ-সংবাপটি 
এতদিন জানা ছিল ন1। সম্প্রতি ১২৬৩ সালের 'সমাচার চক্ট্রিক1' পরের ( তংকালে ভগন্বতীচরণ চট্রোপাধ্যায়- 
সম্পাদিত) ফাইল আমার হস্তগহ হইয়াছে। তাহাতেই 'চিন্দুব্ক কমলাকৰ' পর-গ্রকাণের কথা আছে । 
১৮৫৭ সনের ৯ই মার্চ (২৭ ফাল্তন ১২৬৩) তাবিখে “সমাচার চক্ত্রিক' লিখিয়াছিলেন ২__ 
“হিন্দুরত্ব কমলাকর।--পাঠক মহাপয়েরা জ্ঞাত আছেন থে 'রসরাগ+ পত্রে কেবল দেণীয় মহামংিমদিগের গ্লাশি 

প্রকাশ হইবাতে এপত্র সম্পাদক গৌবীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য জগন্থৈরী হইয়া! উঠিগাছিবেন, তাহাতে ইগ্ডাইটেং 
মধল্মা হিন্দুমহাশয়ের। তাহাকে উতনন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা কথিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রাণ বধ কবিতে 
কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলবৃ বাহাদুৰ ৬ট্টা্াধাকে গাকিয়! 'রসবাজ। 

বিদায় দিতে বলিলেন,* রপরাদ্দ সম্পাদকের ক্পালে ণ্যে দশায় কারাবাম নাই শঠবাং মানে মানে 
তিশিও শ্বীকার করিলেন, ১৪ ফান্ন দিবমে রমরাজ? পরিবঞ্জে 'হিশ্লুহ কমলাকব' নামক পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, শঙ্চর ভট্টাচার্য এইপ্রণে হিশ্পু, হইলেন না ইইযাঁই বাঁকি করেন মনে মনে ভাবিণেন যে নকল 
শাদ্ধাদি অথবা হিপু শাস্্রানুগত ধণ্ম কর্মী এতাদ্দেশীয় লোকেবা করিয়া থাকেন তাহ] সমুদায়ই 

নহ্থাদি শান্ত মচে হা এরি আমিও ভাহাচে বিদায় গ্রঃণ কবিযা খাকি গভনাং এ 
সপ পি পিপি স্পাপপসপপপাসপ | জা পপ পা 7 পিপাসা পি পাশ সত সপ 

%* 'রনরাজ' পের সঠিক ধরকাশকান চি? চনা রি পন1। ১৮৫৭ সনের €ই ফ্েকয়ারি (১৪ মাঘ 

১২৬৪) ভাবিখের £নমাচাৰ চন্দিক। পরে প্রকাশিত নিষ্বোদ্ধত আংশ পাঠ করিলে তাহ] দানা সাহাব ২০ 

"রগরাজের দুঙ্পাৎ ২ জগৰঞ্চক বিশ্ব শিন্দক সন্বাদ বনরাল নামা ঘে এশিহ পর নপুাতে বাসার আর 

“গবে প্রকাশ হইতেছিল আঅহহঃপর গহ ২১ মাধ দোমধানবে কমল করে তাহার মুগাত হইতে, ৭ ঘৃণিত পন 

মন ১৬৪৩ মালেন ৯৫ অগ্রহায়ণ [২৯ নবেদ্বব ১৮৩৯ ] হ্থছন হইয়ারধি আকাবণ দেশশদ্ধ ভদ্র মঙামহিম 

লোকদিগের কেবল গ্রান নিন্দাবাদ গৃঠচ্ছিদ্রাদি ছনুচ রটনায় পবিপুর্ণ হই, ঠাহাতে ছগদটোরী হউয়া ছিল 

বিন্ইি শিষই্ ফাম্পদায়িক দোৌকে। লজ্ড মাশাদির য়ে কিধিৎ১ উৎকোচ দিয়। মণ প্রথাতীর মুখ নদ্ধেব স্যায় 

বমকাজের মুপ বদ্ধ কবিয়1 ফেলিতিশ দুর্গন্ধ শার না শির্গত হয় জানার কোনহ গনাকমী লোকের ৬৫ পড়িয়া 

বারম্থার প্রহারিত হউযাছে, ভুত কাছ] 9ফংনাথ রায় বাহাছুৰ, তালা গ্গণী প্রথা বাবু ইঠাণা সখীন কোর্টের 

ইওাইটে২ রসরাজ বাহাছুরকে চৌরঙ্গংর ১ নম্বরেদ পরে পুবিয়াভ ছখ হয় মাপ বিলগণ শ্রথ ছোগ করাণ 

ভাহাতেও ও হায়াহীনের লচ্ঞ। হয় নাই যেমত দয তক্ষবেরণ বাধন্বার হাছ দ্বারে প্রহারিত কানাছেোগ করিয়া 

আালিয়াও সেই অনংকর্থে আবিলন্থে প্রবর্ধ হয় রনরাঙ্গের সেইকপ শ্বহার ঠিন। পবঙ্গ গত ২৮ অগ্রহায়ণের 

বগহগাছে টিধব। বিবাহের মনুকুলে অত্র নগবীয় দর্বা মান্ক দলপতি মহানঠি মহোদয়দিগের পরিবার পগীবাগ 

মকথা মনা প্রকাশ করাতে ভুবন মাস্ক কলিকাতার রাঁজগপেবাই রনবাহের মু$পাতার্ধে দধধর হইলেন, 

ধারাগ্রগণ্য আঅকোধা পীমন্সহারাদ কমলকুধ। বাহাছুরের ফোর উপস্থিত হওয়াতে রলবাতচর নামে গহীমতা 

মহারানীর মুত্রীন কোরে অিযোণের উদ্যোগ করাতে রসরাদ মহাবিপদ পড়িয়া গ্রমাদ গণিচে পার্জ করিল, 

বার২ এই তিনবার এবার জঙ্ক সাহেবের হলে ছাটিতেন না গঠ বৎদব কেন্ছুলি সাহেবের! প্রকাণ্ত রূপে 

মে গুণ পরিচয দিয়াছিলেন জা সাহেবের হাহ] বিশ্বত হন নাই এপারে খর্পরে পড়িলেই সাক্ষর তনয়ের ভবনে 

প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রসরাঙ্গ অবনত হইয়া] রাজ1 বাহারের কমলকরে মাগ্সা সমর্পণ করতঃ প্রাণতাগ 

কবিয়াছে আাপদেরশাস্থিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভদ্র লোকেরা জুর ছুঃশীল দাস্িক ঢর্জনের দুর্ধাক্ হইতে রঙগণ 

পাইর়াছেন রাজ1 কমলকৃঙ্ণ বাহাদুর তিরজীবি হটন...... ।” 



৪৬৪ ওব্বাদ পাত্রে লেবানন কথা 

শান্ত্রানুগত হইয়া চলাই আমার উচিত কর্ম, এরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়। শ্রীবিধু। স্মরণ করতঃ 

হিন্দু হইপ়াছেন, এইক্ষণে ম্বধর্দে থাকিবেন, বৈধন্মাচরণ করিবেন না, আমরাও ইহাতে যে 

কি পধান্ত স্থখী হইলাম ভাহা লিখিয়) ব্যক্ত করিতে পারি না, যেমন কোন বিধন্মা ম্নেচ্ছ 
হিন্দুধর্দের উংকর্ধ স্বীকার করিলে ন্ুখী হইতাম তদ্ধপ হইলাম, কিন্তু ছুঃখের বিষয় 

এই তাগার স্বভাব পরিবর্ধন হইল না, কমলাকরে লিখিরা বসিয়াছেন যে 'এমন একথানী 
সমাচার পত্র দেখিতে পাইন! থে হিন্দু ধর্মপক্ষে একটা কথা কহিয়া উপকার করে' ইহা যতদুর 

পর্যন্ত সংগত তাহ] ন্ধীন পাঠক মহাশয়ের] বিচার করিয়া) দেখিবেন? আমর] হিন্দুধর্ম রঙ্গ] 

বিষয়ে প্রাণপণ করিযাছি, এবং চক্ট্রিকায় হিন্দুধন্ম বিষয়ে যাহ! লিখিয়া। খাকি তাহাই সাক্ষী 

রাখিলান, নিহাধন্মীন্রঞ্িক1! কখন দেখেন নাই ইঙ্গরেজী জ্ঞাশিলে পরে হিন্দুইন্টেলিজেন্স পত্র 

সম্পাদক হিন্দুধশ্প রক্ষ। বিষয়ে যত্রণীল কিন জানিতে পারিতেন। গৌরীশহ্কর ভষ্টাচাধ্য প্রায়শ্চিশ্ত 

স্বরূপ যাহ। লিখিয়াছেন শাঁমর। তাহ? শিল্পে গ্রহণ করিলাম । 

'সর্র্ধনাধারণ খিশ্দুণণ প্রতি আবেদন ।--ধন্মপরায়ণ হিন্দু মহাঁশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ 

করুন, উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশীল কাল ধশ্ম গ্রাসে কাল বেশ 

ধাবণ করিয়াছে, কালহয়ে হিন্দু জাতির ধন্মদেহে শির: কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় 

ধ্মপাল ভূপালগণ হিপ্দু রাজ্যে রাজোশ্বর হইয়াছেন, তাহারা হিন্দু ধর্শের অনুকুল নহেন, 

প্রতিকূল হইয়। হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধম্মের বিনাশার্থ নান্তিকতার 

স্বত্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর ছুর্বলভাঁবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ 

রাজা পরিহেলন করিতে পারেন শী, হিন্দু ধান্নর দুর্বলতায় কেবল ননোব্যধায় কাপ 

বিশয় করিতেছেন। এমত ঘোরতর ভয়ানক সনযে একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইন। 

হিন্দু ধন্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়! উপকাঁণ করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়। মাস্তাবব হিন্দু 

মহাশয়দিগের উপদেশ 'ক্রমে আমর “হিন্দু রত্ব কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু 

ধর্মী পঙ্গের পক্ষ এক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্বা সাধারণ ধন্ম পবায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই 
অস্্রকে ব্রন্গীন্ত্র জ্ঞানে রঙ্গ! করুন, ইহার মুল্য অধিক নয়, মাসে অর্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব 

সাধারণ হিন্দু মহাশয়ের সানুকৃল হইয়। ক্রমোন্রতি দেখাইলে এক বৎসব মধ্যেই আমরা 

সপ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়! 

ছিন্দু মহাশয়গণের ম্বজাতীয় ধর্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্বকমলা'কর 

সম্পাদকানাং ।'” 



পরিশিষ্ট 





শিক্ষা 

'নমাঁচার দর্পণ” প্রকাশের চারি বদর পরে, 'লমাচার চল্লিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপঞ্জ 

কলিকাতার ২৬নং কলুটোল। হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১৮২২ সনের «ই মা। 

১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে ইহ) দ্বিসাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়। 

“সমাচার চত্ত্রিক।, সে-যুগের গৌড় হিন্দুলমাঞ্জের মুখপত্র ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন--ভবানীচরণ 

বন্দোপাধ্যায় । পত্রিকার কণ্ঠদেশে লেখা থাকিত £__ 

সদাসমাচারজুষাংফলাপিকণ, পদা্থচেষ্টা পরমার্থদায়িকা 

বিজ ভতেসর্ব্বমনোম্থরঞ্জিক। শ্রিয়া ভবানীচবণস্চন্তরিকা 

*.. বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্মচারী জীযুত রামকমল সিংহ মহাশয় ১২৩৮ মালে 'সমাচার চল্লিকা'র 
অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখা! সংগ্র কবিয়াছেন। তিনি সেখলি বাধহান করিতে দেওয়ায় বর্তমান 

পরিশিষ্টটি সংকলন কর! মন্তব হইল। 

(১২ মে ১৮৩১। ৩৪ বৈশাখ ১২৩৮) 

বালকদ্দিগের এক্ষণে ষে প্রকার রীতিতে ইংরাজী বিদ্যাঙাস হইতেছে ইহাতে 
তচ্ছান্ত্রে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্ধু তন্মধ্যে কতকগ্চলিন রীতি পরিবর্তন 
করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমেরিকাদি নান! দেশের পূর্বাকালের রাজারদিগের বিবরণ এবং 

তদ্দেশীয় পর্বত নদ্যাদির বৃত্বান্ত শিক্ষা না করাইয়। এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান রাজার- 

দিগের উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পর্ধযয আর “কান অধিকারে 

কোনং তীর্থ পর্বাত নদী ইত্যাদি বিশেষ রুপে বর্ণন করিয় ইংরাজী এ বাঙ্গাল! উভয় ভাষায় 

রচনাপূর্ববক গ্রন্থ করাইয়া! ইহাদিগকে শিক্ষ! করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উয় ভাষায় 

পারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম রাজ! ছিলেন 

, এবং অন্যাপিও আছেন ইহ| বোধ হইতে পারে আর নদী পর্বাত ও ভীথাদি জান হওয়ার 

আবশ্বকত! বটে কিন্তু আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পঙ্গে 

কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবন! কেননা এতদেশে রাঙ্গা বাউক বিষয় কিছু 

আছে কিন্বা ছিল ইহ! উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে 

পারি এক্ষণে ইড়কেশিয়ান্ কমিটির অধাক্ষ মহাশয়র| বিবেচনা করিবেন_- 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ ল্য ১২৩৮) 

গ্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে শ্রীযুত ডোজু সাহেব ধিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক 

ছিলেন তৎ কর্মহইতে সংপ্রতি বহিস্কত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে ইষ্টইডিয়েন নামক এক 

লমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন-- 



৪৬৮ নক পাজে জোখ্টাহেনখে কথা 
(১৬ মে ১৮৩১। ৪ (জ্যন্ট ১২৩৮ ) 

প্রযুত চন্দিক। প্রকখক মহাশয় মহোদয়েমু 17৫৮৮ সংখ্যক চন্দ্রিকাতে আমি এক 

পত্র লিগিয়। ছিলাম তাহার ভাৎ্পধা মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল 

ভইয়াছে তাহাতে বালকের। বাইবেল পাঠ কবে উহাতে কি প্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে 

এ পর্ধিকাবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পন তগ্প্রকাশক মভাশয় লেখেন যে 

পপত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগেব জিজ্ঞাস্য এই যে উত্ত মহাশয়ের কথিত 
বিদ্যালয়ের বিশেনানসন্ধান থাকিবেক অত এব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বাঁলক- 

দিগেন রীতি নীতি শ্বভাবজাতি বিশ্তাণ করিম়। প্রকাশ করেন তবে দ্বিষয়ে বিবেচনা, 

গ।বাকত। হইবেক নতুবা উক্ত ছানের। যদি হিন্দধন্মীবলন্ি না হন তবে তছুলেছে 

হিন্দু্দিগের প্রয়োজ্জনাভাব মান” | 
উত্তর এ পাঠশালার মধো বালকের। কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহা বিদ্যামন্দির়ে প্রবেশ 

করিয়। দেখি নাই খল এই শুশিধাছি মিসেনবি প্থুত পাদরি ডব সাহেব এ বিদ্যালয়ে 

অধিপতি এবং শযুভ রামমোহন রামের পুল গিযুত রাধাপ্রসাদ বায় তাহার তবাবধারক 
এবং সেখানে ধাঙ্ষণাদি নান। বণেব বালকের! পাঠাথী হইয়াছে পাঠ বিষে শুনিয়।ছি শ্রেণা 

বিঠ্ষে পণুকাদির বিশেষ আছ্ছে কিন্থ বাইবেল পাঠ্য অবশঠই হয় যে সকল বালকের অহ 
পাঠ তাহাদিগকে ছুই ঘটা পথ্যপ্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহার। £ পাঠ অবণ 
করে তৎ্ক!ণের এই শিয্পম আছে বালক সকল অধোবদন করিয়। চিত্ত স্থিব করণ পূর্বক আববণ 

কারিবেক ইহার অন্তথ। হইলে সে বালক দপ্ডাহ হয়__কম্যচিৎ ফোড়াপাংকানিবাসিনঃ | 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ টজাচ ১২৩৮) 

শযুত গৌরমোহন আ।টোব ইংরাজী বিদ্যালয় ।_-অনেকেই অবগত আছেন 
এতপ্নগখে গরান হাটায় শ্রযুত গৌরমোহন আটা অরিএন্টেল পিমিনরি নামক এক 
হংরাজী বিদাড্যাসেব পাঠশালা স্থাপনা করিযাছেন তাহাতে ইৎনাজ শিক্ষক রাখি; 

স্বয়ং অনাক্মত| করণপূর্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ বূপে সুশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে, 

কৌনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অন্ুমীন হয় আঢ্য মহাশয় অতি 
তরায় বিলক্ষণ আঢ়া হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িম্ক। বালকের। 

নাস্তিক হয় ভদছলোকেরা তাহ। প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাহার 

অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদা। উপাক্ষেনেখ দ্বারা আটা করণাশয়ে 

আটের নিকট অবশ্তাই গাঠাইবেন স্থৃতরাং ইহাতে আটা বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর 

সন্তান পাাথী হইলে এ গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাহার 
ধাণ্মিকতা গুণ অবণে মনে সন্ধষ্ট হইয়া ধাশ্মিকদিগকে অন্গরোধ করিতেগ্ছি এবং মদেকাত্মীয় 

বিজ্ববর সম্বান প্রভাকর সম্পাদকেরো এতঞ্ধপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক তাক হইয়া 

অন্য পাঠশালায় গমন তাগ করিয়াছে তাহারা এ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়. 
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(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ 1 ২৮ ভান্র ১২৩৮) 

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রচণাম্বুজেযু | 
ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয় । 

এতন্রগরী মধ্যে গরান হাটায় ॥ 

এ * * শুন বিববণ। 

ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনঙ্গন ॥ 

স্বাপক তাহার হন আটা মহাশম । 

নিজে তিনি গুণী বড় উংলিস ভাষার || 

স্থশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ । 

উত্তশ * * বিদ্যা তাদের আছয়ে অনেন। 

তার মনো 845 গল শানে একজন। 

প্রধান শিক্ষক তিনি তি বিচক্ষণ || 

প্রথম * ৭: *. শ্রেণা তাহার অধীন 

স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন ॥ 

এ শেণীর পাঠ * 5. অথ ভাল পাষ। 

বিলক্ষণ উচ্চার« + 5 *ব শুন। যায । 

তাহার পরের শ্রেণী ভৃতায় চতুখ । 

লাডলিমোর নামে তার শিক্গক সমথ ॥ 

প্রেনটেল ৮ * ভিনি স্থবিখা £ অতি 

তথায় * » * শেছ ছিলেন স্বমতি ॥ 

উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাহার অধীনে । 

তার অদ্বীনের বুদ্দি হয় দিনেও । 

পঞ্চম য্ট শ্রেণীর শুন বিবরণ । 

সেবেজ'নানক এক শিক্ষক হজন। 

স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে ভার কাঙ্ছে 

ভাহাতেই তাহার শ্খ্যাতি হইমাছে | 

যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ । 

এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন 

অতএব নিবেদন করি মহাশর | 

বালককে শিক্ষাইতে বারা! যার হয়। 

উচিত তাহার এ শ্থানেতে পাগান। 

রাখিয়! আপন ধশ্ম হইবে বিদ্বান । 
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আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়। 

তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় ॥ 

সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ। 

উপহাস না করিবেন এই নিবেদন । 

কম্যচিৎ পত্র প্রেরকম্য। 

আমরা.''পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা 

করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমর! বিশেষ অবগত হইয়াছি 
শ্রীধুত গৌরমোহন আডঢ্য অতি ধার্মিক এবং বালকগণের যাহাতে স্থরীতি হয় তাহাতে 

বিশেষ মনোযোগ আছে। 

সাহিত্য 

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 

এবকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন ।--এতন্মহানগরে বিবিধ বুধকরক বিবিধ বুধ 

মনোরঞক এব্দার্থাবোধজনিত সংশয় প্রভপ্তক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ 
সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্বদ্গ্রস্থালবূ ফল প্রাপ্চি নিমিন্ত 
্ববুদ্ধান্থসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অযরসিংহ কৃতাভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রস্ৃতি 
রন্থসমূহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ খষিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহ্বত ও চলিত এবং 

কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের বটি যৌগিক বিশেষে অকারাদি 

ক্ষকারান্ত স্থশরেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া! শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক 
এতৎ সংগ্রহে পধ্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিত্র বিশেষের সহিত 
নানার্থ ও একাথ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্তস্ত হইবেক যথ। অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্রিবোধক এব 

সকল এবং ক শব্দাথে ব্রদ্ষ। ও বাস ইত্যাদি কিন্ত বকারঘ্বয়ের বিশেষ চিত্নাভাবে ভিন্নশ্রেণী 

করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যদ্যপি কোন মহাঁশয়ের৷ উক্তাক্ষর ছয়ের ভেদ করিতে লেখেন 
তাহা অবশ্ট করা যাইবেক এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পর্ন করিতে উদ্যুক 

হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক সংশোধনানস্তর উত্তম 
প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদথ শ্রীরামপুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীদ্বারা 
চক্র্রিকাযস্ত্রালয়ে যস্ত্রিত হইয়া চশ্ঘাদি সহ বন্ধ হইয়! প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রন্থের পরিসর 
অদ্ধতা পরিমাণের নৃানাতিরিক্ত ৫০ পাচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গদ্যাদি রচনাবিষয়ে 
যে উপকার তাহা এতদগ্রন্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের 

এবং সংগ্রহকারের নাম নিয়ভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের বায়ান্থকুল্য মূল্য নিক্পণে 
অসমর্থ অস্থমান নৃযনাধিক ৮ অষ্ট অথবা ১* দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্ত স্বাক্ষরকারিভিয়ান্য 
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ব্ক্তিদিগের নিমিত কিঞ্চিম্মুল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রন্থগ্রহণে ধাহারা ইচ্ছুক 

হইবেন অস্থগ্রহপূর্ধবক চন্দ্রিকাযস্ত্রালয়ে স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনানস্তর 
অবিলম্বে তৎ্সমীপে প্রেরণ করা যাইবৰেক ইতি-_ 

পর্ডিতত্রয়নামানি 

শ্ররামতন্থ তর্কসিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 

শ্ররাধাকান্ত স্তায়ালঙ্কার নিবাস বন্বাজার 

শ্রীসাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 

সংগ্রহকারস্যনাম 

শ্রীচৈতন্তচরণ অধিকারী নিবাস বহুবাজজার 

(২ মে ১৮৩১। ২৯ বৈশাখ ১২৩৮) 

পুস্তক বিক্রয় ।-_পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চত্দ্রিক| যজালয়ে বিক্রাথে আছে 

যাহার শ্বাবগ্ক হয় এ যস্তালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন-- 

পুস্তক মৃপ্য 

কবিকক্কণ কৃত চণ্তী - ৬ 

ভগবদগীতা। - ৫ 

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী - ৩ 

রামায়ণ আঁদিকাণ্ড ভাষ। _- ৩ 

জয়ত্দেব চে ৩ 

অন্নদামঙ্গল নি ৪ 

বিদ্যান্ন্দর ৮ ১ 

চন্দ্রকাস্ত 
১ 

চন্দ্রবংশোদয় স্ ২ 

দ্ডপর্ব্ব ্ ৩ 

হাত্তেমতাই -- ঠ 

তুতিনামা চে ২ 

উষ্াহরণ নি ২ 

সারদামঙ্গল সপ ১৭ 

দেবীমাহাত্মযচ শী নর ১ 

দায়ভাগ মা ২ 

দ্রব্যগ্তণ ২ 

জ্যোতিষ স্স্ ১ 
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কৌতুক সর্বান্থ নাটক -- 

প্রবোধচন্দ্রোদর় নাটক -- 

নলদময়ন্তী উপাখ্যান ৮ 

রন্নমাল। - 

রাসপঞ্চাধ্যায় - 

চোরপঞ্চাশিক -- 

কবিত। রঙহাকর রা 

প।দমি ও ইংরাজী দেননি ৮ 

হিতে।পদেএ - 

রোগ শকসার -- 

বেতাপপঞ্চবিংখতি 
2 

ম্ায়ধর্শন সস 

কলিকাতা কমলালয় - 

নববাবু বিলাস -- 

পতী বিলাস - 

পঞ্মপুবাণাশ্তর্গত 
(ক্িমাুযোগ সাধ 
মাধব স্থুনোচন। 
উপাখান -- 

আনন্দলহরা টি 

বিদদ্মুখম গুল -- 

রসমণ্চরী -- 

প্রাচীন পদ্যাবলী - 

তীথ কৈবলা দায়ক -. 

আদিরস -_ 

সার সার - 

লক্ষ্মীচরিত্র ২ 

চাণক্য শ্লোক ৪ 

শঙ্গরী গীতা -- 

মহিমংস্তব -- 

শ্রীমতী রাধিকার সহক্নাম - 

গঙ্গারস্তভোজ সপ 

২৮ এড 

চে 

চা 
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( ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২১ ভান্র ১২৩৮) 
পুস্তক বিক্রয় ।"** 

পুস্তক মৃলা 
শ্ীমপ্তাগবতসার রা ডাঃ 
বত্রিশ সিংহাসন এ ্ 

মাধবন্থলোচনার উপাখ্যান চি রঃ 

১২৩৮ সালের পণ্রিকা -- ১ 

জ্ঞানকৌমুদী -- ৩ 
ভগবতী গীতা -- ২ 
মাধবমালতীর উপাখ্যান -- ৩ 

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১১৩৮) 

বর্তমান সময়ে ছাপা যঞ্ের বালা হওয়াতে নান প্রকার গগ্ হইতেছে ইহা 

লোকোপকার বটে কিন্ধ তয়দো সংশ্বত শাস্ম হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরঙ্গম। 

'র্থাৎ ভাষান্তর হইগ্ছ। প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদধাপি৭ বিষয়ী অথাৎ তদ্তাযানতিজ 
ব্যক্তি দ্রিগের উপকার আছে ইহা স্বীকার করি কিছ কাণে সংস্কত পোপ হইছে পাবে 

এমত বোধ হয় 'সেহেতু পূর্বে ঠ সকল গন্ধ ছারেরা পিখিয়। পাঠ করিতেন এবং 

বিষয়ি লোকেরাও কাহার২ং কোন২ গ্রন্থে মধো কি আছে হাহ আবণে বা হঠ'ত তঙ্জন্থ 

কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহব। তত্র করিগ্রা কোন স্থান হইতে আনাইমা পণ্ডিত দ্বার 

অবগত হইতেন ভাষ। হএগ্াতে ন। পণ্ডিতের আবশাক হম ন! গ্প প্রত্থত করাইবার 

প্রয়োজন হয় যদিও রাজনংক্রান্ঘ সাহেব লোকের। মঘাদি শাশ্বের কোন১ সংঙ্কত গর 

মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে এবং কেতান হইয়। থাকে এজন্ত এতপদেশীয় 

ব্রাহ্মণ পগ্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনাহ হয় না অতএব শ্সামার দিগের অভিপ্রাহ্ সংস্কাত 

গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুণ্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনাম্ম 'আআমগা 
শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাপ্কিত করিয়াছি 'তাহা অনেকেই 

দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন-- 

এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কতাভিধান এবং ভরত মল্লিক রুত 

উক্তাভিধানের টাকা! পৃথক২ গ্রপ্ভ করিয়। মুদ্রিত করিব। পর মনত কুম্নুক ভট্টের টীকা 

সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টীক! প্রাচীন পুশুকের ন্যায় পর করিয়! 
মুদ্রিত করণে উদ্যোগ করিতেছি 'অপর মনু স্বৃতির বড় অক্ষরে মুল ও তঙীয়ার্থ কষুদ্রাক্ষরে 
গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়া কেতাবের ন্থায় প্রস্থত হইবেক-*1। 
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(২৯ আগষ্ট ১৮৩১। ১৪ ভাদ্র ১২৩৮ ) 

আরব্যইতিহাস সারসংগ্রহ।--বিজ্ঞবর মহাশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে 

আরেবিয়ান নাইটুস এনটরটেনমেণ্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরপ্রক এবং 

উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয় বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা গিয়াছে আর চক্দ্রিকা- 

যন্ত্রালয়ে শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে অতি স্ুম্পষ্ট কষুদ্রাক্ষরে মুদ্রান্থিত হইবেক। উক্ত 

পুন্তক ধাহার২ লওনেচ্ছা হয় তিনি অন্ুগ্রহপূর্বক এই যস্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বস্চক স্বনাম 
স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা অন্গঠান পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ 

প্রেরিত হইবেক -- 

( ২২ সেপ্টে্থর ১৮৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮) 

বাঙ্গাল! ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবরধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিন্ 

মহাশয় কর্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা 

স্চলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক হ্গনের বৃত্তান্ত লিখি এমহারাজ জয়নারায়ণ 

ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলীস ও * * 

প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যার্দি লোকোপকারক কএক থানি ভারিং২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
তাহা বিনামূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রযুত্ত বাবু প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাস প্রাণ 
তোধণী ক্রিয়াস্থৃধি শব্দাস্থৃধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন । 
শীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব অনেক২ গ্রশ্থ প্রকাশ করেন তম্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি 
শব্বকল্পদ্রম নামক এক অভিধান প্রস্তত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুব্রিত হইয়া বিতরণ 

হইয়াছে আর এক খণ্ড অদ্যাপিও শেষ হয় নাই... শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর 
পাষগুপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্শরক্ষার নিমিত্ত গ্রস্ত করিয়া মুদ্রান্কিত পূর্ব্বক 
সর্বমাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত হলিরাম 

ঢেকিয়াল ফুক্কন আপাম বুরঞ্রি নামক এক গ্রন্থ * *। 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যাষ্ঠ ১২৩৮) 

রিফাম্মর ।--এতন্নগরের বারাপসী ঘোষ স্্াট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রধূত 
ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ণ করেন 
এ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙাল সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক 
হইবেক এবং তিনি রিফার্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় 
মাস অয়াধিক হইবেক তৎ পে যে থে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা অনেকেই জাত 
আছেন সংগ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফামর পত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক কোন 

ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই এতৎ প্রদেশয় লোক সকল অজ্ঞান 
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এবং ভ্রমাত্মফ বুদ্ধিতে যে সকল কর্খ করে তাহ! তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র বারা দূর 

হইবেক এবং এক্ষণে যেপ্রকার স্থশিক্ষা হইতেছে ইহারো ফল দর্শিবেক তাহ! হইলেই 
এতদ্দেশীয়রা প্রশংসনীয় পা হইবেন-_ 

এই ঘোষঞ্কে আমরা জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাকিলে তাহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমরা 

এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজ! রাজকুঞ্ণ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই 
ংসারে থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধার! বত্মব এবং পাপি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে 

সথশিক্ষিত বটেন অপর রাজা বাহাছুরের পরলোক হইলে রাজকুমারের ধিগের মধ্যে যাহার! 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারের! & ঘোষজ বাবুর অধীনতায় স্শিক্ষিত হইবেন এমত 

ভার তাহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি এঁ ঘোষজ বাবু এ পত্র ন৷ লিখিয়া 

থাকিবেন কেননা প্রকাশ পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদৃশ বিদ। প্রকাশ করা 

অপূর্ব বিদ্বান না হইলে হইতে পারে না যাহা! হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন 

ধাম প্রচার করিলে তাহার বিষয়ে আমর] লেখনীকে ক্লেশ দিতাম না 

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮) 

আমর। গত ১৭ ভান্রের চক্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক 

ংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক**। 

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * * * সমাচারের মর্ম এবং অবিকল 

প্রেরিত পত্র সংগুহপূর্ববক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য 

এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না এক্ষণে ১২ বার টা বাঙ্গাল! সমাচারপত্র 

প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাহাকে ১২ বার টাকা দিতে 

হয় ইহ। যদ্দি ছুই টাকায় পাওয়া যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্ত ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ন 

হইবেক তাহা আমারদিগের উপলব্ধি হইতেছে না কেন না! প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে 

দুইতা করিয়া প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ৯৬ তা কাগজের ন্যনে সম্পূর্ণ 

-হুইবেক না... | 

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভান্র ১২৩৮) 

রত্বাকর ।--গত ৭ ভাত্র অবধি রত্বাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ 

গত ১* ভাদ্রের চক্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি.'' | 

(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮) 

নাস্তিকের গুরুর শান্তি।--হরকর৷ পত্রত্থার৷ মবগত হওয়া গেল যে ইত্তিয়ান ইষ্টনামক 

পত্র সম্পাদক শ্রযুত ড্রোজু সাহেব তিনি টিট ফারটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্থীয় 

পত্র ধার * * বিবাদ করিয়া ₹ * *। 
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(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্রযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েধু।-- 
এন্ালা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন 

তন্মধে] এক কথ। লেখেন যে-_ 

এই অপূর্ব সমাচার দর্পণাবারের পূর্বে প্রায় কাহারে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল 
ন| যে বাঙ্গাপ। সমাচাগ পঞ নাষে কোন পদার্থ আছে। উত্তর এ লেখক মহাশয় বুঝি 

এতর্নারবাসী ন। হইবেন কেণনা ৬গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ধিনি প্রথম অন্নদামজল পুস্তক 
ছবি সহিত ছাপ। করেন িনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সঙ্ঃ 
করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রাহ হইয়াছিল বিস্ত এ গুকাশক সাংসারিক কৌন 
বিষয়ে বাধিত হইয়। তাহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় ত্পরে 
দ্পণাবতার এ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাঙ্মণ কর্তৃক 

অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 

গঙগাকিশোর হট্টাচার্যের বাঙ্গাল গেজেট? যে গথন মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র তাহা মনে করিখার 
গঙঠ কারণ আছে। এ-সনম্বন্ধে ১৬৩৮ গালের ৩য় সংখ্যা 'দাহিত্য-পরিযৎ-পাত্কী'য় প্রকাশিত আমাৰ 
দেশীয় সানয়িক পত্রের ইতিহাস? প্বদ্ধ পঠিতবা। 

সমাজ 

(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮) 

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিগায় বিদ্বান হইলে নান্তিক হয় ইহ! পূর্বের জাত ছিলাম ন। 
কেননা পূর্বে যে সকল দেওয়।ন মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাহার! ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া 
সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কনম্ম স্থুসম্পন্ন পূর্বক বছধনোপাজ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে 
ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়! তাহারদিগকে নান। প্রকারে মধ্যাদ। প্রদান করিয়াছেন যদি বল 
তখনকার মুত্সদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে 
ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজম! করিয়াছিলেন টুমেন 
ধাপুড় ধূপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরাজেরদিগের 
প্রথমাধিকার সময়ে তপ্ভাষায় বহুত্র লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাহারা ক্ষমত্তাপন্ন লোক ছিলেন এবং কশ্খ 
উত্তমরূপে নির্বাহ করিম্মাছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল 
সুখসদ্দি হইলেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিগ্যায় বিলক্ষণ পারগ 
ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের পাম লিখি শ্রুযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর 

শ্রযুতত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র ীযুত বাবু গঙ্গীধর আচার্য ভ্রযুত 
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বাবু নীলমণি দে প্রভৃতি বর্তমান এতসব মত ব্যকতিদিগের নাম লিখিবার আবশ্ীক করে না এই সকল লোক যে গ্রকার ধার্থিক এবং কন্মক্ষম তাহা কেন! জাত আছেন। অপর তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মৃত্সপ্ধি ও জমীদার শ্রধুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর প্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রযুত বাবু হরচন্্র লাহিড়ি প্রীধুত বাবু রসময় দত্ত শ্রীযুত বাবু শিবচন্্র দাস শ্রীধৃত বাবু রামপ্রলাদ ধাস প্রভৃতি ইহারা যে প্রকার 
ইংরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাঞ্জ জ্ঞাত আছেন ইহারা কেহ 
আপন ধশ্ব কম্ম অমান্ত করেন নাই এবং শিক্ষশ্মাৰিত কথন নহেন ইহারদিগের মধ্যে 
কেহ গ্রন্থকর্তা কেহ দেওয়ান কেহ সেরেন্তাদার কেহ খাঞ্জার্চি অথাৎ ভাবতেই প্রায় 
বিশ্বস্ত কর্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন-_ 

এক্ষণে যাহার! ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই 
ফল হইল কেবল নান্তিকত। করিবেক ভাল যগি প্র নাগ্তিকের মধ্য উক খ্্ছিদিগেব 
তত কেই পরপ্রাপ্ধ হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নান্তিকত| করাতে সাহেব লোক 
তুই আছেন এই নিমিত্ত করে তাহ! কোন মতেই নহে কেনন। কম্মকর্ধ। মাহেব লোক 
বেলিক নান্তিককে কথন উচ্চ পদে ব। বিশ্বপ্ত কশে শিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় 'আাছে 
যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধন্মত্যাগ করিতে পাবে তাহা হইতে কোণ কুকম্ম শা হয় সে 
অব্থই বিশ্বাসের অপাত্র ইহ! কি তাহার| জানেন না তং প্রমাণ যে মকণ ধাপক ভাপ 
ইংরাজী জানে তাহার! কেহ কোন পাঠখালাদ টিচর কেহ ব| ১৩ টাকার কেরোণি কেহবা 
অভিমানী ঘরে বিমা আছে কেবল পারিতো ধিক যেপুস্তক গুপিন গাইয়াছিণ তাহাই 
পাঠ করে হিন্দুর বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পাবে না গেলেই 
নান্তিকত| দোষের সমুচিত ফল পাইবেক ফে ভম আচে ই সকল অঙগার। ইহা কি 
কিছুমাত্র বিবেচনা করে ন।-_ 

ইংরাজী পড়িলেই নান্তিকত। করিতে হয এম নহে একণে ইহারদিগের 
, আহারের সংস্থান আছে পিত্রাদি বর্তমান তাহার! ন্বেহ প্রযুক্ত তাহার অন্তথা করিতেছেন 
না কিন্ত ইহারদিগের দ্রধ। পরে কি হইবেক বল যায় না অনুমান করি আধুনিক 
ীটায়ানদিশের দশ! প্রাপ্প হইবেক অনেকে শুনি! থাকিবেন ইশা ভাঙ্গবার যধন 
প্রথম গোল উঠিল তখন কোন২ হতভাগোর মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে গ্রারটিয়ান 
হইলে এক বিবি ও এক বাড়া আর এক লক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্যাশায় কএকছজন 
ইতরজাতি দঞ্গিয়। [ছল এক্ষণে তাহার! কেহ বাগানের মাপি কেহব| দরয়ান কেহব! 
খেজমতগার হইয়া দিন পাত করিতেছে এই নাস্তিকদিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা 
হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব এ বালকদিগের পিত্রাদিকে কহি তাহার! স্বপনং পারেন 
অথব। রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই ব। হউক যাহাতে হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দূর 
করুন-- 
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পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারম্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন না 
কেনন! কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় ষদ্দি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে 

মহোপকার বটে নতুবা কএক ছড়ার কথ! লিখিয়া চন্দ্রিকার অর্ধেক স্থান পূর্ণ করিবার 
আবশ্তক কি-- 

প্রধুত দর্পপপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ঠ বশত যাহা হয় তাহার 
অন্তথ! করিতে কে পারে ইহ! শান্তর লিখিত আছে-_ 

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ ধিবেচনা 
করিলে এষত লিখিতেন ন| অদৃষ্ট যাহা আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর 
করিয়! কেহ ব্যাপ্াগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে ওষধ সেবন 
করিবার আবশ্বক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া৷ না থাকিয়৷ পুরুযার্থ দ্বারা 
যত্ব করিবেক তাহাতে কার্ধ্য সিদ্ধি না হইলে যত্ব কর্তার দোষাভাব-- 

অপর শান্তে আছে হ্্রেচ্ছদিগকে ভগবান মৃচ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে 
এক্ষণে তাবৎ সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের 

অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডূবাইতে 
হয় না 

(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 

'"*কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [সতীর বিপক্ষ] 

লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রশ্রহুর্গোৎসবাদি দেবার্চনা এবং পিক্রার্দির 

আন্ধ তর্পণাদি ধর কর্ম্দ উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অন্থপকার ইত্যাদি 
লেখা তাহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না! কেননা 
এ লেখকেরা মুখে যাহা! কহেন সে প্রকার কণ্দম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ২ 
কহিয়৷ থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্ত করিবার আবশ্তক কি যেহেতু সংসার নির্বাহার্থে 

অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপ] নাপিত গোয়াল। ভারি ইত্যাদি এসকল লোক 

মধ্যে উক্ত ছুই জন। যাহার যে কর্ম সে তাহা করে বেতন পায় তাহারদিগকে মান্ত 

করিবার আবশ্টক কি ইত্যাদি সবলোটী লবলোটা কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু 

বাটাতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়া! ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম পূর্ববক কুশলাদি 
এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং ছুর্গোত্সবাদি কর্দও করিয়া 
ধন্যোহংকৃভ কৃত্যোহং সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রে স্ব করেন। ইহা দেখিতে 

শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্তমান আছেন তিনি উডিং ফুডিং 

করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্ত তাহার বাপ মান্ত করেন এবং তাহার মাতা তাহার 
কল্যাণে সর্বদা উপবাস করণ পূর্বক ৬ যী মনসা শীতলা পঞ্চাননাদি দেব দেবী পুজা 
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করান অপর তাহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাহার স্ত্রী উক্ত কর্ধের অন্তথ] করিতে পারেন 
না অতএব হিন্দু ধর্ে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে 

লিখিয়া কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান হয় আমি অভাজন এ লেখকেরা ইহ! 

বিবেচনা করিলে ভাল হয়। 

(৯ মে ১৮৩১। ২৭ বৈশাখ ১২৩৮ ) 

শ্রধুত চত্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েমু।_-গত ৫৮৬ সংখ্যক চক্দ্রিকা পাঠ করিয়া 

পরমাহলাদিত হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধার্টিক 'অথচ ইংলত্তীয় ভাষায় ভাল 

বিদ্বান দিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা! অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে 

মান্ত এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযৃত বাবু নীলরএর হালদার ও শ্রীমুত বাবু ভগবতীচরণ 

মিত্র ও শ্রযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে ধুৰি বিস্বত হইয়া থাকিবেন 

যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধর্মিষ্ট শিষ্ট তাহ! কেন! জানেন 

পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় হ্শিক্ষিত হইয়াছেন তাহার। 

সকলেই ধর্দদ কর্ণ ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রমূত বাবু শিবচরণ 

ঠাকুর ও শ্রীধৃত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহাবা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ 

ও স্বধর্শ প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার 'অগোচর আছে। 

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধন্ম দ্বেধী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ 

হওয়। দুরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়া! ভা হইতেছে তং প্রমাণ মহাশয় 

লিখিয়াছেন আমিও যাহ! জাত আছি তাহা লিখি কেহবা দশ কেহবা যোল টাক বেতনে 

উকীল অথবা দরজীর বাটীতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত 

হইয়! দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রহর সহিত সমভাবে বাকা 

কহিবায় ও অভিবাদন দ্বার! মর্ধ্যাদার লাঘব করিবাতে তাহার! রাগত হইয়। অমর্ধযাদ। 

করণ পূর্ববক দুর করিয়া দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বপি যে এই সকল ব্যাপার 

_ দেখিয়া ও শুনিয়া কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়ন| হায় কি খেদের বিষয় আম্মাভিমানে 

মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষগ্কে অধিক লিখিয়! পত্র বাহুলা 

করিবার আবণ্তক নাই যেহেতু মহাশয় নাস্তিকতা দুর করাইবার জগত বিলক্ষণ মনোযোগী 

হইয়া! বারম্বার লিখিতেছেন অলমতিবিগুরেণ॥ কন্তচিৎ ধর্দাকাঙ্িণ:। 

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১১৩৮ ) 

শ্রীযৃত চক্তরিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্ীচরপেধু-_ 

.-*এক্ষণে নৃতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্ের কাপ্রেনি ভয় ও কলিকাতা! নিবাসী 

অবোধ পল্জীগ্রাম বালির কুবাবহার ভয় এবং কুলট! রমণী পতি বীর কুক্রিয়া ভয় ও 
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লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কপাতে উদ্ধার 

হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রস্থ অপূর্ব 

উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! কে না শ্বীকার 

করিতেছেন অতএব প্রার্থনা বর্ধমান নাস্তিক ও অহ্তব্রক্ম জানামি এবং স্বধশ্ম ত্যাগিরদের 

কুকর্ম ভয়ে সাধু স্বধন্্ম পালক মহাঁশয়র! যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের 

সছুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি ন।.' « ভান্র ১২৩৮ সাল-_শ্রী। ম, বি, । 

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 

কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু-_আমরা মহাছুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 

রাজা রামটাদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫. 

৫বশাখ বুধবার রান্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্বক শ্রীী৬ গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাঞ্ধ 
হইয়াছেন এই অস্ত সন্াদে তাবতেই দুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি 
মুজন এবং উদার চরিত্র বামুশীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার এ এক 
পুত্রমাত্র বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই অঙ্থমান ৩৯ বংসরের মধো হইবেক-_ 

(৫ মে ১৮৩১। ১৩ বৈশাখ ১২৩৮) 

বাৰু হরন্ুন্দর দত্তের মুত্যু ।__আমর1 খে পূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরের 

হাটখোলা নিবাসী বিখাত বংশোস্তব বাবু হরস্থন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সঙ্ঞান 

পূর্বক ৬ তীর নীরে অনিতা দেহ পরিত্যাগ পৃর্ধক পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার 

বস্ঃক্রম অঙন্থমান ৮ ঘাটি বংসর হইবেক ইহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু 
দত্ত বাবু অতি স্থশীল এবং ধার্মিক অবিবোধী সুবোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের 
পূর্বপুরুষের ধারাবাহিক ধশ্ম কর্মের কোন প্রকাবে অন্তথা করেন নাই এবং তাবতের 
সহিত শিষ্টত। বাবহার ছিল এ বাবুর অন্থরাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাউ 

(২ জুন ১৮৩১। ২১ 'জার্ঠ ১২৩৮ ) 

শ্রীযুত চত্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু-- 
গত ৩* মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেম্বর আফ দি ধর্মসভ। ইতি স্বাক্ষরিত * * 

** * যাহা লিখিম়াছেন তাহার তাৎপধ্য তরজমা করিয়া পাঠাই চক্্রিকায় প্রকাশ 

করিবেন--- 

শ্ীযূত জানবুল সম্পাদক মহাশয় । আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়। 
থাকিবেন এ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্কষি দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে 
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তিনি হিদ্দুকালেজ হইতে বহিস্কত হইয়া এক্ষণে শ্রীযুত হ্যার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক ভীহীব 
নাম বাবু কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সাহ্ন ও ধর্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা! করি-- 

ভাক্ততার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলও হইতে 

প্রত্যাগমন করিলে তাহার গ্রীত্যণ্ধে ইষ্টইগ্ডয়ানের টৌনহালে খান! দিয়াছিগেন সেই খানায় 

এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবুদিগের দ্বারা যাহারা তং 

স্থথাম্বাদনে নিবারিত হন এঁ চারি জনের মধো ইনি একজন এ প্রযুক্ত নূতন সমাচার পঞ্জ 
প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি-_ 

( ১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১৯ আধাঢ় ১২৩৮ ) 

প্রতাপাদিত্য বংশ্য।--পৃজনীয় শ্রীযুত চত্দ্রিক। প্রকাশক মহাশয়েযু।--* * কালীনাথ 

বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী রাষকান্ত রায় পূর্বের গবরনর জেনরল 

বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্দে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকাস্ত মুন্সী 

নামে খ্যাত হইলেন তাহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্সী ইঠার পরিচয় আমি 

আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাপির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি 

দর্পণ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া] থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন ন! কালীনাথ বাৰু 

কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয় * * গ্রতাপাদিত্যের বংশ্ট হন তবে তদবধি 

কালীনাথ বাবু পর্ধান্ত কত পুরুম হইল ইহাও সকলে জানিতে পারেশ। অপর লে 

প্রতাপাদ্িত্য নির্ধবংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভঞ্জন হয়। 

(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮ ) 

অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শাবণ * * জরের প্রানুরতাব * * তিন দিবসের 

* * ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া * * 

সংগ্রতি তাদুশ এক ক্ষুত্র জর রুদ্র অবভারের ন্তায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি 

ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দুরু হয় কিন্ত যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার 

শরীর জঙ্জরীভূত হয় তাহাতে সে বাকি এমত অজ্ঞান হয় যে শতখ যট্টি মুষ্টির ছারা 

আঘাত করিয়াছে__ 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ 'জ্াষ্ঠ ১২৩৮) 

কি দুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিথিয্াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই 

লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ । তিনি মনে যাহা করুন কিন্তু ধাহার দিগের নিকট এ লেখকের! 

প্রার্থনা করিয়। লিখিয়। থাকেন ত্াহার| & কল লেখককে হিন্দুর ছেঘি ভি জানেন না এবং 

হিন্দু সকল তাহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভি কখন অন্ত কিছু জান করেন না 

৬১ 



৪৮২ সলথন্বাদ পত্রে সেক্ষান্লেও্ কথা 

যেহেতু তাহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি যে 
দোষ দিয়াছেন তাহ! সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির প্রতি দয়া অতিধিসেব। সদাব্রত 
ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে এ লেখককে কি বলিব 
তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাদ হইয়াছিল সে টাকা কোন্ দেশের 

লোক দিয়াছেন-- 

অপর সর্ব সাধারণের বিদ্যা বিষয়ে যে সমাজ আছে তর্দারা অবগত হইলেই জানিতে 
পারিবেন যে এতদ্দেশীয় ম্হাশয়রা কত ধন তদ্িষয়ে দান করিয়াছেন । অপিচ সতীর 

বিষয় যথাশাস্ত্র এবং ধর্ম ইহ। সর্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য ধাহার যাহ? সাধ্য তাহাই 

দেন ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ ব1 যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক 

ধনী আছেন যে এক জনে এ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আন্ু ল্য করিতে পারেন-__ 
এ লেখক যদি এমত কহেন যে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন! নিমিত কোন উপায় 

করেন নাই । উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিছ্ালয় স্থাপনা করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া 

থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হইবেক ন| কেননা হিন্দু কালেজে মনোযোগ 

করাতে বিলক্ষণ চৈত্তন্ত হইয়াছে যদি বল বাঙ্গাল! লেখ! পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ 

করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অতাল্ 

ব্যয়ে হইতে পারে প্রায় গ্রামে এক২ পাঠশালা আছে পরস্ সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে 

কিনা তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রাঙ্ধাদি কর্মোপলক্ষো যেপ্রকার দান করিয়া 

থাকেন ইহাব প্রতি কারণ কি তাহার! চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র দিগকে অন্ন দান পূর্বক 
অধ্যাপন। করিয়া থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা তাহারাই দান পাত্রাগ্রগণা 
হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যাধিকারিরা অনেকেই তাহার দিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং 
অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি এ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত 

২য় যখন হিন্দুদিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্চা হয় তৎ্কালে বিশেষ বিবেচনা 

করিয়া লেখিলে সাধারণের সস্তোষ হয়। 

( ১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যিষ্ঠ ১২৩৮) 

গত ৬ মেজানবুল পজ্রে কোন মহানুভাব কলনিষেসিয়ান বিষয়ে যাহ! লিখিয়াছেন 

তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আসিয়া! নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ 
স্থানে বসতিকরণপূর্ববক যদ্চপি কৃষিকম্ম ও শিল্পকম্মাদি করে তাহাতে অন্মদ্দেশয়দিগের পক্ষে 
কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিকিৎ লিখি 

আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবন্তি লোকেরদিগের উপর অত্যস্ত বল প্রকাশপূর্বক ইংরাজেরা 
দৌরাত্মা করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল স্থপ্রিমকোর্ট পোলিস 

ইত্যাদিতে সিংহম্বরূপ প্রতাপাহ্থিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্যল্যমান বসিয়া থাকাতেও 



পরিশিষ্ট ৪৮৩ 

এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি গোর! লোকের দৌরাত্ময সর্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান 
নাযে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেখীয় 
লোকের! টুপিওয়ালা মাত্রকে সাহেব কহে স্থতরাং পল্লী গ্রামের লোক ইহারদিগকে তা বর্ণ 
ব্যাত্রজ্ঞান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিয় কুঘকাদির দয়া 
হইতে পারে না বিশেষ গোরা কৃষকাদি লোক সর্বদাই মত্ত এতদেশীয় তত্তল্য লোকও 
তাহারদিগের ন্যায় কুকণ্ম করিতে পারে না যেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং ম্বভাবতো! দীন 
অপর গোর! এক জন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বার যে সকল বশণ্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা 
এতদেশীয় ২* জনেও হওয়া ভার স্থতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কণ্ম 
পাইবে না... | 

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৮ ভান্র ১২৩৮) 

জলপথে চৌকীদারের উৎপাত ।-_-শ্ীযুত চান্দ্রকা সম্পা্ক মহাশয়েধু। আপনি 
লোকের হিতের নিমিত্ত সর্বদা যত্র করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রাথনা পুণা হইয়াছে 

এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাত| হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক গ্রবগ শর 

পূর্বে ছিল বোম্েটা়। নামক ডাকাইত। মেং ব্লাকিয়র সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারপিগের 

ংশ ধ্বংস হইয়াছে তৎপরে পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌগাম্ব ছিপ তাহ! শ্ীমুত 

মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীযুত কাং ট্রাল সাহেবের বিশেষ মনোযোগে সে 

রোগের উপশর্ম হইয়াছে । এক্ষণে কলিকাত। ও হুগলি মুরসিদাবাদাির কষ্ঠম কালেকটর 

তাহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাহারা * * * * বলোকন পূর্দিক চৌকীর পাশ্পি 

ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে ঘাক্রির নৌকার তশ্থাসি 

বলিয়! দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু না লয় যদ্যপি৪ আইন আছে কেহ 

বেআইন মাস্থল লইতে পারে না৷ এবং অন্যায় করিয়া ছুঃখ দিতে পারে না ইহ! সতা বটে 

কিন্ত মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে শ্রশ্ীভ ছুর্গোৎ্সব উপস্থিত ইত্যপপক্ষে এতন্লগর 

হইতে অনুমান লক্ষ লোক বাটা যাইবেক কেহ ছুই দিন কেহ চারি দিন কেহ পাচ দিনের 

পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক 

ইত্যার্দি। তাহারা বাঁটী গমনকালে জোয়ারভাটা * * * গণুরার্রি দিন কিছুই 

বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীদ্ব গমন করিতে পারে তাহারি চে! করে সেই সময় 

চৌকীওয়ারারা বাগড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেমাইন করিতেছ বলিয়! মোকদ্দমা 

করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবের! অন্ত গ্রহ না করিলে উপায় নাই ঠাহার। ইহার বিশেদ 

বিবেচনা করিতে পারিবেন কপিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়! 

যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ হইতে পারে কেন না ** পুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে বসা * * * আনিতে পারে গমন ** * দ্রবাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া 



৪৮৪ লওবাদ পাত্রে সেক্াবেলেখ কথা 

যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ স্থপারি খদ্দির পিত্বল কাসার বাসন প্রতিমার কারণ ডাকের 
সাজ সিন্দুর চুপড়ি মালা আরশি” চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল ত্রব্যের মান্থুল আমদানি 
কালে মহাজনের! দিয়াছে * * যদি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত 

নাই উত্তর তাহাও করিয়! দেখিয়াছি রওয়ান। জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে 
অতএব কষ্টম কালেকটর সাহেবের! ইহার সছুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্পী গ্রাম 
নিবাসী মহাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পূজার সময়ে চৌকীর পান্সিওয়ালারদিগের 
হস্ত হইতে নিম্তার পাইব এজন্ত কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের স্থপারিষ, 
চিটা লইয়। যাইবে তাহার উদ্যোগ করিয়া থাকে একথা সত্য কি মিথা! উক্ত সাহেবের 
আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন 

ইতি--কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসি সরকারি ভুক্তজনস্য। 
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উমাচরণ দাস ২৯১ 
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উমানন্দ পর্ব্বত, আনাম ৪৯৩ 
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কটন মিল, খাজরি ২৪৩ 
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--চিৎপুরৈর রাস্তায় জলসেচনার্থ চাদ ৪২৩ 

- পাবলিক লাইয্রেরি 8৪ 
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কাস্তবাবু, হেষ্টিংদের দেওয়াল ২৯৮, ৪৫৪ 

বাস্ত মাড়। কৈবর্ধ ২*১ 

কাস্তিচন্ত্র তটাচাধ্য, শোগাবাজার ৩৯১ 

কাস্তিচন্ত্র দিদ্ধাস্তশেখর, শাস্তিপুর ১৯৯ 

“কামরূপবাত্র পদ্ধতি'_হুলিরাম টেকিম়ীল ফুজধন ১৯৩-১০৫ 
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কাঁলাটাদ কাটমা--মুশিদাবীদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
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কালাীদ বর্ণকার--উলায় রান্তাঘাট-নিশ্ীণে চাদ ৪৩২ 

কালিকুমার মুখোপাধ্যায়-_ওরিক়ে্টাল ক্রি স্কুল ৫২ 
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হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৬ 
কালিদান বিষ্যাবাগীশ, শাস্তিপুর ৩৩২ 
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রামমোহন রায় ম্বতি-ভাগ্ডার ৩৬১ 
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_বিদ্যোৎসাহিনী সা ১৬-১৭ 

কালীপ্রসাদ চটোপাধায় রামমোহন রায় 

শ্থতি-ভীওার ৩৬২ 

কালী প্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভটাচার্ধ্য, পূর্ববস্থলী, 

পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ - মৃত্যু ৭৪ 

কালী প্রসাদ স্ভায়পঞ্চানন তট্াচার্যা--ধর্দসভ। ৪১৩ 

কালীপ্রদাদ পোন্দার, যশোহর-_জনহিতকর কাধ্য ২১৫ 

কালীপ্রসাদ বহ্থ_-নিউ বেঙ্গল ভীম ফও ২৪৯ 

কালীপ্রপা রায়_ রামমোহন রায় ম্মতি-ভাগার ৩৬২ 

কাঁলীগ্রসাদ সিংহ, দেওয়ান, নদীয়] ২৯৯ 

৬২ 

৪৮৯ 

কালীবাড়ি, মূলাজোড় ৩৯৫ 

কালীমোহন বন্দযোপাধ্যায়-_উপদেশ কৌমুদী' ১১৭ 
কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজ| -'করণানিধান বিলাস, ৪৭৪ 

--**্প্রবোধদ্দীপন বাবহারমুকুর' 8৭৪ 

কালীশঙ্কর রায়, জমিদার, নড়াইল -আীবনী ৩১৪ 

মুত ৩১৫ 

_শিক্ষাবিস্তারে দান ৯৬ 

কাশীনাথ কর-_উলায় রান্তাখাট-নিশ্মীণ 8৩১ 

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়__বারাসত ইংরেনসী স্কুল ৬৪ 
কাশীনাথ তকালঙ্কার ১৯৯, ৩৪৭-৯৯ 

কাশীনাথ পাল--বাঁণিজ্যকুঠী দেউলিয়। ২৪৭ 

কাণীনাথ বহু__উলায় রাম্তাথাট-পিল্মাণ ৪৩১ 

কাশানাথ বন্থ__ডি্রক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি ২২৭ 

_ধন্মসভ। ৪১৬ 

-তৃম্যধিকারী সঙ] ২৯২ 

_ হিন্দু বেনেভলেষ্ট ইন্ষ্টিটিউপন ৪৬, ৪৭ 

কাশীনাথ মল্লিক--ছিষ্রক্ট চারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, জোড়াস কো ।-_-আখড়! 

সঙ্গীত ২৮ 

কাশীনাথ মোদক-_টলায় রাস্তা ঘাট-নিশ্মাণ ৪৩২ 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ -গ্র্যা্ড জুরি ২৫৮ 

_ ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল দোপাইটি ২২৭) ২২৯ 

_ “বিজ্ঞানসেবধি' ১৩৩ 

_শোভাবাজার রাজবাটীতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 

_দম্পাদক, “হিন্দু ইন্টেলিজেগ্সাগ' ২৬, 

- হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা! ১৪ 

_-হিনু বেনেতলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৬, ৪৭ 

কাশশ্বর বিদ্যালঙ্ষার ভট্টাচার্য, আন্দুল ৬৩ 

কিনুচন্ত্র মিত্র --উলাগ্রাষে রাল্তাধাট-নির্ঘাণ ৪৩২ 

কিনু রায় কোং ৪৫৫ 

কুমারহট (হালিশহর ) ৭৩) ১১৪) ৩২৩ 

কুলী, দ্বীপাত্তরে প্রেরণ ৪৫৪ 

কুলীন ব্রাঙ্গপদের অত্যাচার ১৭৭, ১৮১ 

কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎদালয় (সাঝু'লার রোড ) ২১৮) ২৩৯ 

কৃষ্ণকিন্বর গুণাকর--নবধাবুদের নবকীর্ডি ৩৯৭ 

কৃষণকিস্কর তর্কভৃষণ ২৮৫ 



৮০৯০ 

কুলচন্ত্র, রা -দনঠিতকর কাধ্য ২১৫ 

11, খে।ব, রাছকুষঃ বাহাদুরের ভাগিনেয় ১০০১ ৪৭৪-৭৫ 

--শাঁধশাঠী খেলাৎ প্রাপ্তি ১০১ 

পানর, ভংরেগী এনুবা। ১০১ 

14৮গ চোধুপানুশিদাবাদ উবেছী মুল ৬১ 

1৮৭ দত্ত_-হিশ্দু পাট্যশাপ। উহ 

|খগনদ টাল-দ9লাশ্রাশে বাঙ্থানাঠ মাকে ৪2১ 

বচন বিদ্যা ষণ। গাগবপাড়া ১৯৯ 

[পা মিশা আব ৪ গ্রচিবিষধ-র্দক ৭৬ 

গুধণ্ণ বায়, মহ।পাস ১৮৮ 

- পঞ্গিকা প্রকাশে মন্ুম্জি ১১৩ 

পণ্চন্দ লা] রামমোগন রায় শ্বুঠিডাগার ৩৬২ 

এণচনী, পেগ মশিদাবাদ ঠংবেসা কপ ০১ 
কয) পিং ওরিয়ে্টাপ দি. গুল, চোঁড়াসাকে। ৫8১ 

গমন (মং (বালা বাবু) 
খান [মত্র - সম্পাদক, 'আ।ানোদয়। 

'১২এ-২৬ 

১২ । 

শধঃনগ৭ ৬২, 15) ১৮৪) : ৬৮, ৩১৯৭ 2৯১৭ ৩০৮ 

_উংরেদী সুপ ৬১ 

4ুধঃনাথ মুখোপাদাার উলাষ পান্তা € মাকে ১০ 

পুন থ বায়, কমা মুশিধাবাদ ইংবেশা স্কুল ৬০ 

_সিখাঁদ পরা উ 

পুধঃনাথ এন্সা, নবখীপ ১৯১ 

খনমোহঠশ চণ্র-পিষ্রিট আারিচবখল সোৌমাইটি ২২৭ 

মোহন চৌধুরী_শিউ বেঙ্গল ঠীম কও ২৪৯ 

কধমোহন বন্যোপাধায় পা্শি 

এনকৌয়েবাও' চম্পাদঞক ১২৩, ১৯৩, 5৫3) ৪৮০ 

- খুষ্টধন্ম গ্রহণ বম 

“ছি পাখসিকিটে ৮ নাটক ১৭২ 
*- এন্মনভ] ৪১৫ 

_বিশগ কলেল গীতা পাদণি ৭৪ 

_-মীঞাপুব বিদ্যালযেব শিক ৭৫ 

সর্বসাধারণ বিদ্োৌপার্জনী ল.1 ৮৯ 

হিন্দু ইটখ' ১৯৪ 

_হিষ্দু কলেজের শিকটে প্রস্তাবিত গীর্ণ ১১১ 

_-হিশু বালকগণকে থু্ান করণ ১৭৩-৭৪ 

-হেযান মাছেবেখংস্থলেব শিক ৭8, ১২৩৭ ৪৮১ 

সৃচীপত্র 

কুধ্ণমোহন মিত্র রামমোহন রায় শ্মতি-ভাগাও 

এঞনাল দেব হিপ্দু বেনেঞুলেট ইন্ট্রিচিশন, 

শ্[নখাগার শাখা 

বুঞ্চমোহন বিদ্যাভষণ, এহাটি 

খুধানখা ঘোৰ 

1৭৯ রি বু হিনু বেন ছলেন্ট ই ন্ষ্টিটি ৪এন 

_ এ শ্যানবাগাও শাখা 

বপানন বহু-ধান্দোভন রায় শব তাতাব 

কেদাবনাথ চাটাগাবায়--পাসাদত ঠংবেগা গুল 

“কবি, দক 

_-লাবশ। 

মৃতু 

'কলামচন্ন দোষাল ৮ বাবাস» উংবেআা গুন 

'কনামচস্র ৮7্টাগাধায 

খাবাসঠ হংরেগী 4৭ 

'কপানচন্দ্র ৪ ঢেগুটি কালেক্ট কটক 

_ সম্পাদক, পহশু পাঠয়োশিযাণ' 

ঠিন কলেছে শানুত্তি 

কোৌদিবক, হশখি উমাম 

- মুহা 
- হুর গহক বিষয় এ ৭8 

দকীৌঙ্কমবনখ নাটক 

“ক্যালকাটা ৰখিযাব? 

'কাণকাটা গেজেট? 

ধয়ান্বধি_ গ্াণরুষা বিন 

'ঞ্যযোৌগরা ও 

 ইরউওুন মকণপ কোপপানী_ সমন 
_ খসময দভুকে নিযুওকখণ 

িইত, লড 

গপিনাস লিশারণ- বাসস যান 1র 

-_ সঃ কালছেন ৭71৩ 

শেত্রণাথ ভট্াচীয়া- 'সধ্ধাদ হাঙ্ছণ 

এত্রগাল মঙ্গ খাও মক্কত কলেজ 

- পুকক্কা৭%11% 

লেজমোহন মুখোপাধা!ষ 

_খামাসাহইন বায তা, 

চে 

৮১, ১১৯ 



স্থচীপত্র 

খড়দহ ২৯২-০৮) ৩১৯, ৪২ 

খোপগগনাব। ১২০ 

খোনাশচন্দ -খুশিদাবান হংপেলী সুপ ৬১ 

গাঙ্গীকিশোব হট্রাচাষা 'অমধ।মঙগল। মি ৮৭৬ 
-বাঙ্গাল গেছে, প্রন বানা মাবাদধণর 19 

শঙ্গাগোবিন্দগীবন মুখোপাধ্যায়, উল ২২৯ 

শঙ্গাগোবিন্দ শিশ্বান_টলাধ শাত।খ।৮-শিন্মাণ ১৩৯ 

শঙ্গাখোবিন্দ নিংহ দেওযান 

শঙ্গাচনণ মেন--বিচ্ঞাণ মাবনংগ্রহ 

- বামমোহন খায় শতি-1গা৭ 

- হিন্ু কলেছে ছাঙদেব মতা 

_ হিন্দু ফি গুণ 

গঙ্গ 81 মাচায়া, ইংবেজা হাম পাও 5 

গঙ্গ ৫৭ ভর বাশীশ, সাস্ত কলেল 

গঙ্গাবর পোন্দার-উপাগ্রামে বাশাখাট শিন্মাণ 

গঙ্গাধব মিত্র নি বেঙ্গণ ঠান ফও 

গঙ্গা ধব এমা, কুমীরহট-- সেতু সংগইহ) 

এঙ্সানাবায়ণ দান-বামগাইন কাম শি তাগা ও 

গঙ্গানাবায়ণ রাজ 5গলা। 

গঙগানাবাযণ লক্কর, পাচালি পাক 

গশ নারায়ণ সেনণ--হিশ্দুশাট্যশালা 

'গঙ্গাচ্ছি ভরঙ্গিণা। 

গঙ্গাযাত্রীব দুরবস্থা! 

'গঙ্গার স্তোত্র 

গঙ্গাসাগর মেলা 

গণিত গ্রস্থ (বাংলায় )- ইনধও সেন 

'গযাতীর্থ বিশ্তাক--ভবানাচবণ ধন্্নোপাধায় এ 

গরাণহাট। আকাছেমা 

গিবিশ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় - বাগানত ইতবেগা সুপ 

গিরীশ ঘোষ__হিন্দু কলেছে মাণৃত্তি 

গিরীশচন্ত্র গুপ্ত - বারাসত উতরেকী স্ুণ 

গির্রীশচন্ত্র বন্দোপাদায়, খিদিরপুর 

গিবীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধায়--'পারল্ত ইতিহাস 

গিবীন্্রনাথ ঠাকুর কার ঠাকুব এগ কোম্পান্দ 

গীর্ড, হিন্দু কলেজের নিকট নিশ্মীণ-প্রস্তাব 

গীর্ব্ধাণনাথ স্যার ধর্মসভ। 

২১, 5২৭ ৩ 

১৮৭ ৮৬ 

৪৭২৭ 

৬৭০- ১৮১ 

১১৮ 

১১৭) ৩১৭ 

চে 

৪8৯১ 

গুপ্সিপাড়া ১০১, ৯৬৬-০৭ 

গুটি, ঢাঙ্গার বাণা পাঠশানাহ হজস্থাপন হও 

গুঞ্দাস, গাথা, বাধাায়া, ২৯৮ 

গুরুদাস ত+৭8 শটালাযা, খানাবুন উষানগর ৩৯৮ ৯৯ 

গুদাম দে - শীবানশুব চামপাভাণ ২১, 

একপাম ৬টাচাষা, শাপিপুব ৩৩২ 

ওখপান মুখোপাধ্যায়, মারা প্রহাপগতীন দেগযান ৩৭১ 

ও%প্রসাদ 48 - বাণ পাসনাণা ২৪ 

_শীশানপু 1 হানাণা গান ২৩৬ 

গুঞ্গরমাদ ভটাচাযা দণাগ্রামে পাশ ণাঁচ নাকো ৮৯১ 

একপাণাও বায় শিছ1111রে দান প৬ 

গুণ মহণ্মদ, কাগা শিট বেঙগণ হাম ফণ্ড ২8৯ 

'গাঞ্ুল গঙ্গোপাধ্যাথ। হাডখো নাল মহ।ঠাখঠ ১৯৯ 

গোবুণচঙ্ বাধা, গবরর তেবেশ্ছে। দেওয়ান ২৯৮৯৭ 
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পেরেপ্টাল আকাড়েমা ৫০ 

-_বাংা ও হিন্দী শিক্ষার বাবস্থা ১১৬ 

'পোলাইট লিটারেচার'-_কালীকৃষ্ণ বাহাছুর ১০১ 

প্যারিকুমারী, রাণী--তেজশ্চন্দরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩০৫ 

গ্যারিমোহন বন্থ_ ওরিয়েন্টাল ফরি শুল ৫১ 

_ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ২৯৪ 

প্যারীমোহন রায়-_-এ্ীরামপুর হাসপাতাল ২৩৫ 

'প্রজাদিত্্র। হিন্দী সংবাদপত্র ১৩৬ 

প্রতাপচন্দ্র ঘৌষ__রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৮১ 

--হিন্দুকলেজে আবৃত্তি ১৯ 

প্রতাপচন্ত্র বাহাদুর, বর্দমান-রাজ ৩৪১-*২ 

প্রতাপনারায়ণ রায়, হুগলী ২১৬ 

প্রতাপাদ্িতা, যশোহর ২৯৮ 

বংশ | 8৮১ 

প্রতিম। পুজা, বালি টপদ্বীপ ৪১৯ 

_বিপক্গে গন্থ--ন্রদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ১২০ 

প্রবোধ কৌমুদী সভা, টাপাতল। ৪৫৫ 

প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক, সটাক 

-ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ৩১২, ৪৭২ 

'প্রবোধাদ্দীপন ব্যবহা রমুকুর? ৪৭৪ 

প্রনথনাথ দেব-ধর্মনন্ভীর ধনরদ্দক ৩৯৩-৯৪ 

-_হরলাল ঠাকুরের তালুকবয় ৩২*-২১ 

প্রন্নকুমীর ঠানুর ২১৮, ৩৪৫) ৩২১) ৩৯৯) ৪৫২ 

-_অনুবাদিকণ' 
৩৯৬ 

_-অবৈভনিক মা1ভিষ্টেট ৩১৬ 

_ উত্তর-ভারতের দুভিক্ষে দান ২৩৪ 

-_উত্তররামচরিতের অভিনয় ১০৫-০৬, ২৯৮ 

_ আটা বিপল লাজ্ঞাদর সাভাযা ২৩৩ 

- ডিস্ক চ্যারিটেবল সোনাইটি ২২৪, 3২৭, 

১২৯) ২৩১-৩৩ 

৩৩ --ডেবিড হেক়ারের প্রতিমূর্তি-নির্দদাপার্থ মতা 

৪৯৪৯) 

প্রসন্নকুমার ঠাকুব ( পূর্ববানুবৃত্তি ) 

__ছুর্গোৎসব বৃ 

_ দেবী-পুজ1 ৩৯৫ 

নিট বেঙ্গল টীম ফণ্ড ২৪৯ 

_ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সগ] ২৯১ 

বাংল] পাঠশালা ই২-২৩, ২৫-২৬ 

_ ভূম্যধিকারী সা ২৯৩ 

_-মের্দিনীপুরের তালুকেন রাজ ২৫৪১ 

_-রামমোহন রায় শ্বতি-ছাগ্ডার ৩৬১ 

-রীমমোহন রায় শ্বৃতি-স51 ৩৫৯ 

-বামমোহণ রায়ের শা ৩৫৯ 

-রিফণ্মার' ১২৫, ১5৩) ৩৯৬ 

--হিশ্দু কলেছে পুরস্গার-বিতরণ ১১) ২১ 

--হিন্দু নাট্যশাল। ২৫ 

হিন্দু ফি স্কুলে অর্থমাহাযা ৪৩ 

হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনষ্টিটিউপান ৪৭ 

'গ্রাচীন পদাবলী ৪৭২ 

প্রাণকুনারী ব্রাঞ্গণা, ভূম্যধিকারিণী। রংপুর - 

সাঁকো নিন্মাণ ২১৮ 

প্রাণকৃষণ বু$ু-রামদোহন রার শ্মতি-ভাণার ৩২ 

'প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়া দৃধি ৩২৯ 

প্রাণকৃপ। তককালঙ্কার, পুড়া ৪, ১৯৯ 

প্রাণকৃষণ বিশ্বাস, খড়দত _-ক্রিয়াদুধি' ৪৭৪ 

_প্রাণতোধণ ৩২৯, ৪৭৪ 

মৃতু ৩১৪ 

প্রাণকৃষ। মল্লিক দঙ্গীত'সংগ্রীম ২৯ 

বিবাহ ৩৮২ 

গ্রাণরুঞ্জ মিত্র, বাগাদত-বারালহ ইংরেজী সু ৬৪ 

প্রাণকৃষ্ মিত্র, রায়, বারাসত ২৯৯ 

প্রাণকৃ্ রায়-_প্রীরামপুর হানপাতাল ২৩৫ 

প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, পানিহাটি ২) 

-ইংরেছী সুল স্থাপন ৫৪ 

প্রাণবন্ত শরণ, বালি 8৪ 

প্রাণকৃ্ণ সিংহ, গল্গাগোবিনের প্রপৌত্র ৩২৪) ৩২৬, ৩২৯ 

প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চু'ছুড়। -সরন্বতী নদীতে সেতু 

-চুঁচুড়ার বাঁটাতে হুগলী কলেজ স্থাপন 

৪৩৫ 

৩৮7 ৪6৬ 
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প্রাণচন্জ রায়, হুগলী ২১৬ 

প্রাণচন্ত্র বাবু, দেওয়ান, বর্ধমান ৩৪৪ 

'প্রাথতোধিণ'_ প্রীণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৩২০) ৪৭৪ 

প্রাণথনাথ পাল- উলায় রাস্তাধাট-শির্মীণ ৪৩১ 

প্রাণনাথ রায় চৌধুরী, বর।হনগর--ধর্মসভ। ৪১৬ 

- নিউ বেঙ্গল চ্রীম ফও্ড ২৪৯ 

-_বরাহনগরে ইংরেজী স্কুল স্থাপন ৫৪ 

প্রাণহরি দাস-_উলায় রাস্তাধাট-নিশ্মীণ ৪৩২ 

প্রিল্েপ, জেম্স- হিন্দু কলেজে বৈঠক ১৪ 

--হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী ১৩ 

প্রীতিরাম মাড় ২৯১ 

প্রেমচাদ ঘোষ, মলঙ্গ। ২০২ 

প্রেমটাদ ৩৭বাগাশ- সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 

প্রেমঠাদ রায়, কাচড়াপাড়া--'সম্বাদ হধাকর' ১৩২ 

ফকিরটাদ প্রামাণিক -উলায় রাস্তাখাট-পিল্মাণ ৪৩২ 

ফিমেল সেণ্টযাল স্কুল ৪২। ৭০ 

ফিরোজ থা--সঙ্গীত ২০৯ 

ফ্রি স্কুল গীজাঘর ৪৫৩ 

বংশীধর দেবশন্না, খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৯৯ 

বংশীধর মজুমদার রামমোহন রায় 

শতি-ভাগার ৩৬২ 

ংশীধর মনোহর দাল, মির্জীপুর- উত্তর'ভারতের 

দুডিক্ষে অর্থসাহাধ্য ২৩৪ 

বঙ্গ দুচ' ১৩১) ১৪৫, ১৪৯) ১৯৫ 

--ভোলানাথ সেন ৪৭৪ 

“বঙ্গদেশের ইতিহাস গোবিন্দচক্্র সেন ১২৪ 

বঙ্গভাষ। প্রকীশিক সভ। ২৮৯-৯১ 

বঙ্গরপ্রিনী সভা, সিমলা ৮৫ 

বঙ্গহিত সভ' ৮৩ 

“বঙ্গাতিধান'- হলধর ন্যায়রতব ১১৬-১৭ 

/সপবসিপ বিগ পা? ৪৭৩ 

বনমালি শর্মা, কুমারহট্ট ৪*১ 

বনমালী মিত্র- হিন্দু কলেজ ১৫ 

বনমালীলাল- চিৎপুরে জলসেচনার্থ টাদ। ৪২৩-২৪ 
বরদাক্ঠ রায়, রাজ), টাচড়া ৩২২ ৪৫২ 

বর+হনগর ইংরেজী স্থল ৫৪ 

বদ্ধমান-বিদ্যালয় ৫৮ ৫৯ 

-মহারাজণ, ফিভার হসপিটালে দান ২৩৮ 

- - মেদিনীপুরে ইংরেজী দ্বুল স্থাপনে দান ৫৯ 

- 7 হিন্দু কলেজের গবর্ণ? ১৮ 

--মেল। ৩৮১ 

বলদেব ভষ্টাচাধ্য-__বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 

বলরাম দাস--শোৌভাবাজার রাজবাটাতে নৃহ্গীত ৩৬৫ 

বলরাম মমাদ্দার- রামমোহন রায় শ্মৃতি-ভাণ্ডাঃ ৩৬২ 

বলরাম হড়-_রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 

বসন্ত রোগ, কলিকাতা ২৯৪ 

বমস্তকুমারী, মহারাণী, বর্দমীন ২৬৯, ৩০) ৩০৮ 

ব্বিবাহ ১৮৩-৮৭ 

বাংল। পাঠশাল1-_ হুগলী, টু চুড়া 

প্রভৃতি স্থানে ৫৬-৫৭ 

বাংল। পাঠশাল] (হিন্দু কঙ্জে সংযুক্ত) ২২-২৭ 

বাকিংহাম, সিক্ষ__ ক্যালকাট। জর্নাল ১৩, 

বাগবাজারে বিদ্যালয় ৪৯ 

বাঙালীর রাষ্ট্রচেতন। ২৯১ 

বাজীপাড়। ইংরেজা স্কুল ৫৯ 

বাচ্-শিক্ষীলয়-_ গোলাম আব্বাস ৪৫৫ 

বামনদীস মুখোপাধ্যায়--উল? ৩৭২, ৪২৯-৩০, ৪৩৩ 

বারইয়ারি_ ছুগাপুজা। ৩৮৪-৮৫ 

বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪) ৬৫ 

বাল বা৯,_-জনহিতকর কাধ্য ২১১২ 

বালি উপদ্ধীপ--প্রতিম। পূজ। ৪১৯ 

বালিক। বিচ্যালয ৭৪-৭১ 

বিচারালয়েব ভাষ। সন্বপ্ধে আলোচন! ১৫২ 

বিজয় গোবিন্দ সিংহ, পুর্ণিয়ার রাজা সাধারণ শিক্ষণ] 

কমিটিতে দান ৯৫ 

বিজয়মাধব রায়, আন্ুুল-অনপ্রাশন ৩৮৪ 

“বিজান সারসংগ্রহ। ১৩৫ 
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£বিজ্ঞানসেবধি' ১৩৩-৩৪ 

“বিদগ্ধমুখমণ্ডল ৪৭২ 

বিদ্যালয় ৪১ ৬৫ 

*বিছ্যান্ন্দর' ৪৭১ 

-ইংরেজী অন্থুবাদ ১০১ 

বিছ্যান্ন্দর যাত্রা ২০৭ 

বিচ্যোৎসাহিনী সভা। 

-মাইকেল মধুচদন দত্তকে অভিনন্দন গ্রদ।ন ১*-১৭ 

বিদ্যোপার্জনী সত] ৮৯ 

“বিদ্বন্মোদতরঙ্জিণী” সংস্কৃত ও ইংরেজী 

*  _-মহারাজ। কালীকৃষ? বাহাছুব ১০৪ 

বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব ৭১, ১৯২ 

“বিপ্রভক্তি চক্দ্রিক॥ ১০৭ 
বিবাহ ১৭৬) ১৮৩৮৪, ৩৮১-৮২ 

-কম্যাক্রয় ১৮৫৮৬ 

--বভ- ১৮৩.৮৪ 

- বিধবা ৭১৭ ১৯২ 

বিরূপাক্ষ শর্মা, যশোহর ১৯২ 

বিশ্বনাথ গুপ্ত- সংস্কৃত কলেজে পারিচোধিক প্রাপ্ত 

বিশ্বনাথ তকতৃষণ-_“মনুসংহিতা। ১৯৬ 

বিশ্বনাথ 'ভট্টভী- ধর্থনহ। ৮৯ 

বিশ্বনাথ ভদ্র- টলায় রান্তাঘাট-নিশ্মীণ ৪৩২ 

বিশ্বনাথ নতিলাল ২৯১, ৪৫২ 

--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৪ 

_ চিদ্রিক্ট চ্যারিটেবল মোনাইটি ২২৪, ২২৭ 

__ নিউ বেঙ্গল গ্রীম কও ২৪৮ 

_মলঙ্গীয় শ্রীধর শিরোমণির চতুষ্পাঠী ৬৬ 

রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগডার ৩৬৩ 

রামমোহন রায় শ্বতিসভ। ৩৬১ 

হিন্দু ফি স্কুলে দান ৪5 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় _ উলায় রাল্তাঘাট ৪২৯) 5৩৪ 

বিশ্বস্তর দহ--প্রীরামপুর হাদপাভাল ২৩৬ 

বিশ্বস্তর সেন-_ডিন্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটি ২২৯ 

_ নিউ বেঙ্গল চীম ফণ্ড ২৪৮ 

বিশ্বপ্তর হালদার, চু চুড়া ১৮ 

বিশ্বেশ্বর তর্কালক্কার- 'পাকরাজেম্বর' ১৭৬, ২৭৪ 

৫০১ 

বিশ্বেশ্বর বহন, মলঙ্গ। ২৭২ 

বিশ্বেশ্বর শল্মা, নবদ্বীপ ৪০১ 

বিহীরীলাল- মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 

বিহারীলাল চৌবে-_ধর্মমত। ৪১২ 

বিহারীলাল শেঠ হিন্টু লিবারেল আকাডেমী ৬৮ 

বীরনৃসিংহ মল্লিক ৪৫২ 

-শ্রযাও জুরি ২৫৮ 

বুল্বুলি পাখীর লড়াই ২৯৮, ২১২ 

(বৃত্তরত্রা লী, ১০৯ 

পুতাগাবাহক? ১৩৫ 

'পৃত্তাগ্ত সৌদামিনী'_ ব্রঙ্গনাথ .দত্র ১৪৩ 

বন্দাবন ধাম, বিবরণ ৪৪৪-৬ 

বেগম মরু ( 'সমরু" দ্রষ্টব্য ) 

বেঙ্গল গেজেট গঙ্গাকিশোন তষ্টাচাধ্য ৪৭৬ 

বেঙ্গল বাক ২৪৫-৪৬ 

বেঙ্গল হরকরা,--ছারকানাথ ঠাণুগ ১৯৫ 

“বেঙ্গল হেরাল্ ১৪৩, ১৯৫ 

'বেঙ্গাল স্পেকুটেটৰ। ২৯২ 

বেণামাধব খোষ রামমোহন রায় শ্বৃতি-শাগডার ৩৬২ 

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়__ বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 

বেণীনাধব মজুমদার _ মেডিকযাণ কলেজ ৩৫ 

বেণরাম উদ্দিতরাম হিন্মত বাহাছর 

_উত্তর-ভারছের ছৃতিক্গে দান ২৩৪ 

বেস্টিঙ্ক, লর্চ উইলিয়ম ১৩৮, ১১৮, ২৫৬, ২৭২, ৩১৬, 

৩২৭, ৬৪৬, ৩৪৮, ১১৮, 8২৯ 

--টিদ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৬, ২২৮ 

"নাবালক ছমিদারদের শিক্ষণ ব্যবস্থা ৯৬ 

মুদ্রামস্ ২৭৯ 

_সমেডিকাল কলেজ ৩৪ 

রামমোহন রায় শ্বতি-ভাণ্ডার ৩৬৩ 

_ হিন্দু হাসপাহাল, পটলডাঙগ। ২৩৪ 

বেতাল পঞ্চবংশতি'- কালীকুষ বাহাছুর ১০১, ৪৭২ 

বেনুয়ারিলাল রায়, রাজ1-শিক্ষা-বিদ্তারে দান ৯৬ 

বেলুন 

বৈকৃষ্ঠনাথ রায় চৌধুরী 

- জেনারেল আলেম, টাকী ৫৩ 

8৪৭.6৮ 

৫২, ২১৬, ৩৪৪৯ 
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বৈকুঠনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু বেনেলেন্ট 

ইন্ষ্টিটিউশন ৪৭ 

বৈকুনাথ শর্দা, বাশবেড়িয়ণ ৪০১ 

বৈদানাথ বিদ্যারত্ব, আগরপাড়। ১৯৯ 

বেদ্যনাথ-নন্দির ৪০২ 

বৈষ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাট। ২৯৭ 

বৈচ্যনাথ রায়, রাজা,--ফিভার হসপিটাল ২৩৭ 

-বুলপুলি পাখীর লড়াইয়ে শালিস ২১২ 

_মোকদদমীয় মুক্তিলাভ ৪৫২ 

-শিক্ষণবিস্তারে দান ৯৬ 

'বিদ্যনাথ এন্মী, মদর দেওয়ানী পণ্ডি ৪০১ 

বৈছ্বানমাজ ৮৫) ২৮৭ 

“বেঙ্োৎপত্তি-_নন্দকুমার কবিরত্র ১০২ 

বৈষ্বদাদ মল্লিক ৩২৪ 

'বৈধবশক্তিকৌমুদী। ১০৮ 

বোডন, কর্ণেল ৯১ 

ব্বসায়-বাণিজ্জা _ ওধধালয় ২৫৩ 

কাপড়ের কল ২৪৩ 

--ঢাঁকাই কাপড় ২৪৪ 

--দামকরয় ২৫৩ 

_-প্রথম বাঙালী কোম্পানী ২৪৬ 

--বরফের বাব? ২৫১ 

-বীমা আপিস ২৫৪ 

ব্যাঙ্ক ২৪৫-৪৬ 

ব্যারেটে, জোমেফ--সম্পত্তি নীলাম ৪২৪ 

ব্র্জনাথ তকভূষণ-_বাংল। অভিধান ১১৪ 

ব্রক্জনাথ ধর--হাফ-আখড়াই সঙ্গীত ২5৯ 

ব্রজনাথ বাবু, হুগলী ২১৬ 

ত্রজমোহন খ1-গামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগ্ার ৩৬৩ 

ত্রজমোহন চত্রবত্তী__“ভাগবত সমাচার, ১২৪ 
ত্রজমোহন বনু, মেদিনীপুর ৩৩৩ 

ত্রজমোহন মোদক-_-উলায় রাস্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩২ 

স্রঙ্গমভ। 

ব্রাহ্মণ, কুলীন-- দৌরা্মা 

'ব্রাঙ্গণা চক্্রিকণ 

ব্রিটিশ ইতিয়। সোসাইটি 

১৯৮) ২৪৯১) ৪১৫, ৪১৭ 

১৭৬-৮৪। ১৮৬,৯৩৩ 

১৬৮ 

নি 

ভ্ক্তিহ্চক' ১৪৪ 

ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২২-২৩ 

ভগবতীচরণ মিত্র, গোৌবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র ৪৭৯ 

_ ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 

_ধর্মপভ। ৩৪৮-৪৯, ৪১৬ 

“ভগবতী গীত! ৪৭৩ 

'ভগবদ্গীত। ৪৭১ 

-গৌরীশঙ্কর তর্কবাঁগীশ ২৭৩ 

ভগবানচন্ত্র সরকীর-_হিন্দু বেনেভলেণ্ট 

ইন্ষ্টিটিউশন ৪৭ 

ভজহরি দে-_উলায় রান্তাঘাট-নির্মাণ ৪২ 

ভবদেব শম্মী, ফরাস্ডাঙ্গা ৪০১ 
ভবশঙ্কর স্যায়রত্ব ৩৯৮ 

ওবশঙ্কর বিদ্যারত্ব ১৯৯ 

ভবানীচরণ তকতৃমণ-'জ্ঞানরদতরঙ্গিণী, ১৪৯ 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১) ৩৯৯-১৫ 

-অত্রিসংহিত। ৩১২ 

--উনবিংশতি মংহিত ৩১২ 

'-“কলিকাঁত। কমলালয়' শ৩১২-১৩ 

_ডিষ্টিক্ট চ্যাগিটেবল সৌনাইটি ২২৭ 

--দৃতীবিলান' ৩১২, ৩১৪ 

- ধশ্বসডা ১৯৯; ৩১২, ৩৯৮, ৪১৪ 

_-'নববানুবিলীপ ৩১৩ 

-_-পপুরুষোত্তমচক্জ্রিক? ৩১৪ 

__প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক' ৩১২ 

_মনুনংহিতা' সটীক ৯৯) ৩১২) ৩১৪ 

-_'জীছগবঙগীতা' ৩১২ 

-_'ত্রীমস্তাগবত; ৯৯, ৩১২. ৩১৪ 

_'আঞ্ীগয়াতীর্ঘ বিস্তার" ৩১২, ৩১৪ 

--সমাচার চন্ত্রিক? সম্পাদক ৪৬৭ 

_“সম্বাদ কৌমুদী। ১৩৭ 

-'হান্তার্ণব নাটক' ৩১২ 

-_-'হিতোপদেশ' ৩১৪ 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়-_-পেতৃক বিষয় মধ্থন্ধে বাবস্থা! ২৮৫ 

ভবানীচরণ মিত্র, ইংরেজী ভাঁধায় স্বপণ্ডিত ৪৭৯ 

__ভুষ্যধিকারী সভা ২৯৩ 



সুচীপত্র নি 

ভবানীপুর সেমিনারি ৯২ মিলাল রায়-বাজিপাঁড়া ইংরেজী স্কুল ৫৯ 

ভবানীপ্রসাদ রায়--জেনারেল আদেমূরী, টাকী ৫৩ মতিলাল শীল ২৯৯, ৪৫২ 

ভাগবত মোদক-উলায় রাস্তাথাট নির্মাণ ৪৩১ _কলুটোলায় ন্দমা-নিশ্বাণে দান ২১৭ 

'ভাঁগবত সমাচার-_ব্রজমোহন চক্রবর্তী ১২৪ _ডি্্ চ্যারিটেবল মৌসাইটি ২২৫, ২২৭, ২৩৩ 

“ভারতব্াঁয় ইতিহাস'__মার্শম্যান ১৪৭ _ধন্মদভা ও 'বিপ্রক্তি চক্িক। ১০৭ 

ভারবতর্ষের ইতিহাস-_-স্বরূপচন্ত্র দাস ১১৬ _ নিউ বেঙ্গল ীম ফণ্ড ২৪৯ 

ভুবনচন্র চট্টোপাধায় -বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ _প্রন্থতি হীনপাতাল স্থাপনে দান ২৩৫ 
'ভুবনপ্রকাশ, ১১২ _ বাংলা পাঠশাল। (হিপ কলেজ সংযুক্ত) ২৩, ২৬ 

ভুবনমোহন ঠাকুর-_হিন্দু কলেছে আবৃত্তি ২*১২১ _বাগবাঁজাখের ছুর্গাচরণ মুখোপাধায়ের 

ভুবনমোহন মিত্র_“এটলাদ। ১১৩ বাড়ি ক্রয় ৩২৩ 

. হিপ কলেজে আবৃত্তি ১১ --বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রস্তাব ৭১ 

“ভুগোলখগোলবর্ণনম্”--ঈরচন্দ্র বিদ্যানাগর ৯. মথুর হালদাব_মুণিদাবাদ ইংগেদী সুপ ৬১ 

'তগোলদার/_গৌরীশঙ্কর তকবাগীশ ২৭৩ মথুরানাথ ঠাকুর-রামগোহন রায় শ্বতি-ডাগার ৩৬১ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় -হিন্দু কলেজ ১৫. মথুরানাথ মালিক ৩৪৮-৪৯ 
ভূম্যধিকারী সু] ২৯২-৯৩ --কটকে বিপন্ন লোকদের সাহীযা ২৩৩ 

ভেরুলানম আকাছেমী ৪২ স্পিষ্রি্ চ্যারিটেবল মৌনাইটি. ২২৪-২৫, ২৩১ 

ভেরবচন্্র দন্ত রামমোহন নায় শ্বৃতি-ভাওা ৩৬১ _ধশ্মমভ] ৪১৩-১৪, ৪১১ 

ভেরবচন্্র দেব শশ্মা, রসিদপুব, ভুগুয়া ২৯৯ __নিউ বেঙ্গল ছীম ফণ্ড ২৪৮-৪৯ 

রবচন্ত্র নন্দী__উলায় রাশ্যাঘ।ট-শি্মাণ ৯৩১ _ মৃত্যু টি 
ভৈরবচক্ বস্ু_-বৈদানমাজ ৮৫ _ রামমোহন রার শ্বৃঠিভাগার ৩৬১ 

ভৈরব্চন্্র ট্টাচাধ্য__বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ _রামমোহন রায় শ্মতি-সড] ৩৬১ 

ভিরবীচবণ বিদ্যা নাগর '৪ট্রাচাধ্য, আন্দুল ৬৩ _রাঁমমোহন রায়ের আদ্ধ ৩৫৯ 

ছোলানাথ বস্থ--ওবিয়েন্টাল ফি শ্ুল, গোড়াপাকো। ৫১ নথুরানাণ মুখোপাধ্যায়---উলার প্রান্তে সেতু ৪৩৩ 

ভোলানাথ বস্থ -বঙ্গভাঁন! প্রকাশিক। ম। ২৯৯ মধুবামোহন মুখোপাধ্যায়) বাখবেড়িয়া ৩৯৭ 

ভোলানাথ বন্থ_বারানত ইংরেছী দুল ৬৪ মদনমোহন শাঢা--ডিদ্রি্ট চাধিটেবল দোপাইটি ২২৯ 

ভোলানাথ শন্ম!, নবদ্বীপ ৪০১ মদনমোহন কল্প িযা, রাণ বসস্থকুনাবীর কশ্শগারী ৩৮ 

ভোলানাথ সেন- ছুর্গোৎসব ১৭৫ মদননোহন কর -টপাগ রাস্খাথাট ৪৩২ 

_বিঙ্গদুত? ১৩১, ৪৭৪ মদনমোহন গুপ্ত-_বারাঁদত ইংরে্ী দু ৬৪ 

--বীমলোহন রায় শ্মঠি-ভাগাৰ ৩৬২ মদনগোহন চট্টোপাধায়-_-খামদোহন স্বৃতিছাগ্ডার ৩৬২ 
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রাজকৃষ দে-মেডিক্যাল কলেজ ৩৫-৩৬ 

রাজকৃফ দেব, রাজ1-ধর্ণানভ। ৪8১৫ 
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রাজবৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ৩১১-১২ 

রাঞ্কৃষ। মিত্র_-বারাদত ইংরেজী স্কুল ঙ্ 

রাজবুফ রায় চৌধুরী, পানিহাটি ৩৬৮ 

ইংরেজী স্কুল স্থাপন ৫৪ 

সরালযাত্র। ৩৭১ 

রাজকফ দিংহ ৩৩৮ 

_ দুর্গোৎসব ১৭৫ 

--ধর্মাসভ। ৪১৩-১৪ 

রাজচন্ত্র দাস ২*১ 

অবৈতনিক ম্যাঞিষ্রেট ৩১৬ 

--গঙ্গীযাআীর ঘর নির্াণ ২১৯ 

-জনছিতকর কার্ধ্য ৩২৪ 

_ডিষ্রক্ট চারিটেবল সোনাইটি ২২৭ 

-ফিভার হনপিটাল ২৩৮ 
মৃত ৩২৩ 

রামমোহন রায় ম্বৃতিসত। ৩৬৪ 

রাজচন্্র মুধোপাধ্যাকজ 
--ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২৩১-৩২ 

রাজদও ২৭৫ 

রাজনারায়গ দত্ত হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২, 

রাজনারায়ণ বাছাছুর, মহারাজ, আল্দুল ইংরেজী স্কুল ৬২৭৬৪ 
রাজনারার়ণ মুখোপাধায়-_'সম্ধাদ হুধাকর' ২৯৭ 
রাজনারায়ণ মুঙ্সী, 'অযোধ বৈচ্যবোধোদয়' ১৪২ 

রাজনারায়ণ রায়, মহারাজ, আনল ৩৮২, ৪৩৫ 

পুত্রের অর প্রাশন ৩৮৪ 

- প্রীনাধ রার, স্বাদ ভান্বর সম্পাদক  ১৪৬-৪৮ 

রাজানারারণ রায়, রাজ রামটাদের পুত--স্বত্যু ৪৮, 



রাজবল্লত যার চৌধুরী 
রাজমহালের ভগ্ন অট্ালিকা ৪৪৮ 

রাজরাজেঙ্বর বন্দ্যোপাধায় ৩১১ 

রাজারাম রায় ৩৬৩-৬৫ 

বোর্ড অব কণ্টে শলে ফেরাণিগিরি ৩৬৩ 

- ভারত-গবগ্ছেন্টে চাকরি ৩৬৫ 

ভারতে প্রত্যাগমন ৩৬৪-৩৫ 

-শোভাবাজার রাজবাটীঠে নৃত্যগীত ৩৬৫ 

_ক্কষটলাও্ডে ভ্রমণ ৩৬৪ 

রাজীবলোচন মুখোধ্যায়_প্রীরামপুর হীপাতাল ২৩৬ 

রাজেভ্রনাথ বহু হিন্দু কলেজে আবৃদ্ধি ২৪) ২১ 

রাঙ্গেত্রনীথ মল্লিক- বিবাহ ৩৮১ 

রাজেভ্রনাথ দেন_ হিন্দু কলেজে আবৃতি ২, 

রাজেক্রনারারণ মিত্র-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি. ২*-২১ 

রাজেস্বরী দেবী (দেওয়ান গোকুল ঘোষালের পত্বী) ২৯৮ 

রাধ। গোয়াল।, কুন্তিগীর ২১২ 

রাধাকান্ত দেব, রাজ। ১৯৯) ৩৬৮, ৪৫২, ৪৭৭ 

- অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রে ৩১৬ 

_'জষ্িস অব দি গীল ২৬১ 

_ধর্দনতা ৩৯৪ 

-_নেটিব ম্যাজি্রেট ৬ 

_-ফিভার হদপিটাল ২৩৮ 

_বাল। পাঠশাল! বশ 

-ভৃম্যধিকারী সঙ ২৯৩ 

-- শষ কল্সক্রম' ৪৭৪ 

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ৮ 

স্হ্রিসংকীর্তনে অঙ্গুমৃতি ৩৮৩ 

রাধাবান্ত স্ঠায়ালক্কার, বৌবাজায় 
--শিষকামধুরাতিধাল? ৪৭১ 

রাধাকাত্ব ₹ টাচার্ধা- মুর্শিদাবাদ ইংরেতী দুল ৬১ 

রাধাকান্ত মিত্র-ডিষ্রিষ্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২৩২ 

রাধাৃফ বসাক ৫৪১ 

রাধাড়ফ মিত্র ১৯৯, ২৬৪ 

স্প্রযাণ্ড জুরি ২৫৮ 

--হিতোৌপদেশক নৃতন সত ২৯৩ 
মাধ চঙ্গ -হুগলীয় ভাকাত-সর্দায় ২৬৪ 

রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-_আনচন্ত্রোদ সঙ ঠমঠনিয়া। ৮৯ 
রাঁধানাথ দাস -উলায় রাস্তাধাট-নির্মাগ 
রাধানাথ পাল-হিন্দু ফি ন্ুল ৪২, ৪৩ 
রাধানাথ মিত্র -ডিদ্টি চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭, ২৩১ 

৪৩২ 

রামমোহন রায় শ্বতি-ভাার ৩৬১ 

রাধানাথ মুখোপাধায়, উল ৩৭২, ৪২৯) 8৩১ 

রাধানাথ শিকদার হিন্দু কলেজে আবৃতি ১২ 

রাধানাথ শীল-__মুপিদাবাদ ইংরেজী ক্কুল ৬১ 
রাধাপ্রসাদ রায় ১৭৫, ৯১৬ ৩৩৯) ৪৫২ 

_কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাধা ২৩৩ 

ডক. সাহেবের স্কুলের তব্বাবধারক ৪১) ৪৬৮ 

_ডিস্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪২৫, ২২৭ 

_দিল্লীঙ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ৩৫৭ 

--নিউ বেঙ্গল টীম ফণড ২৪৯ 

রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৮-৫৪ 

_“সম্বাদ কৌমুদী' ১৩১ 

রাধামাধব বন্দোপাধায় ২৪৯ ৪৫২ 

-- অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেট ৩১৬ 

"ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ২৪৫ 

-কটকে বিপন্ন লোকদেয মাহাধ্য ২৩৪ 

_খ্রাওড জুরি ৯৫৮ 

--ঘাট, নিমশল। ২১৮১৪ 

_ডিস্রক্ট চারিটেবল সোসাইটি ২২৭ ২৩১ 

_নিউ বেঙ্গল চীম ফণ্ড ২৪৯ 

বাংল পাঠশাল1 (হিম কলেজ সাযুক্ত) ২৩ 

রাধামোহণ সরকার, বৌবাহার 

-চীপাতলার দগের সথের সঙ্গীত সংগ্রাহ ৪৫৫ 

রাধামোহন দেন, যারাণদী খেষ ছ্ীট ৪৭৪ 

রাধিকার সহতরনাম' ৪৭২ 

রামকমল গত-বারাদত ইংরেনী স্কুল ৪ 

রামকমল শর্মা, নৈহাটি ৪০১ 

রামকমল পর্ঘ1, বালি ৪০০ 

যামকমল সেন ৩২৬, ৩৬৮, ৪৫২, ৪8৭৭ 

-অবৈভনিক ম্যাজিট্রেট ৩১৩ 

-গবন্ছেন্টি লাইফ ইনশিওয়েন্স সোলাইটি ২৫ 

-ডিন্রক্ট চ্যারিটেবল মোনাইটি ২২৪, ২২৭, ২২৯ 
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-ডিই্র্ট চািটেবল দোদাইটি- নেব কমিটি ৪৫৮ 
--নিউ বেঙ্গল প্রীম ফণ্ড ১৪৮ 

-"ফিভার হদপিটাল ২৩৮ 

বাংলা পাঃশাল! ২৩, ২৫-২৬ 

স্প্বেঙ্গল বাক ২৪৫-৪৬ 

_ভৃমাধিকারী নত। ২৯২-৯৩ 

_মৃঙ্জাপুর ইংরেজী স্কুল ৬৫ 

_সংস্কৃত কলেজ) সেক্রেটারী ৭-৮ 

হিন্দু কলেজে পুরদ্ক।র বিতরণ ১১১২১ 

হিন্দু েনেছলেণ্ট ইনৃষ্টটিউশন ৪৭ 

_হিনু সদাগের অপ]ায় সম্বন্ধে কৃত ৪৫৮ 

রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়, উল ৪২৯ 

রানকান্ত বঙ্দ্যোপাধায় ২৮৫ 

রামকান্ত বায়, টাকী, হেষ্টিংগের মুন্ণী ৪৮১ 

রামগান্ত রায়, রামমোহন রায়ের পিতা ৩৪৯ 

রামকান্ত শন্মী, বাগবাজার ৪৪৬ 

রামকুমার ঘোষ-রামমোহন রায় শ্মৃতি-ভাগ্ার ৩৬২ 

রামকুমার দত্ত-ুধধালয় ২৫৩ 

-মেডিকাল কলেজ ৩৫ 

রাঁধকৃমার গ্কায়পফানন ৩৯৮ 

রামকুমার গ্যায়নাচম্পতি ২৮৫ 

রামকুমার মোদক - উঠায় রান্তাধাট-নির্দ্বাণ ৪৩২ 

রামকুমার শর্মা, বরাহনগর ৪০০ 

ফামকৃফ্ প্রামাণিক - মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্তুল ৬১ 

রামবৃ্ মিত্র-ডিছ্রিক্ চ্যারিটেবল গোপাইটি ২২৯ 
যাগকৃফ রায় _মুর্শিদাবাদ ইংরেজী ম্তুল ৬১ 

গামকৃক মমান্দার রামমোহন শ্বতি-ভাগার ৩৬২ 

রামবৃষ হাজর1 ২১ 

রাঁমগোপাল ঘোষ, মলঙ্গ। ২০২ 

গাগগোপাল ঘোষ -. নিউ বেঙ্গল টীম ফণ ২৪৯ 

স্মেডিকাল কলেজে দান ২৩৯.৪০ 

্যামযোহম রায় শ্মতি-ভাগার ৩৬২ 

হিল কলেজে আবৃত্তি ১১ 

পাধগোপাল তর্কণঞ্জানন ভট্রাচাধা, আনল ৬৩ 

বামগোপার অঙ্লিক -পুক্ষরিঞ-খনন কাজটি. - 8২৪ 

রামগোপাল মুখোপাধ্যায় -উল্লার রাস্তাঘাট-নির্না৭ ৪৩১ 

রামগোবিন্দ এবং কাণীনাথ চৌধুরী 

-মুর্শিদাবাদ ইংরেনী স্থুল ৬১ 

রামচন্দ্র গাঙ্গুলী -ডিস্রক্ট চ্যারিটেবল সৌদাইটি ২২৪, ২২৭ 

রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগার ৩৬২ 

রাদচন্ত্র ঘোষাল - শো ভাবাজীর রাজবাটীতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 

রামচন্দ্র চট্টোপাধায় _বাজিপাড়। ইংরেজী স্বু ৫৯ 

রামচন্দ্র দত্ত ২৪২ 

রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীখ, অধাপক, সংস্কৃত কলেজ ৭৩) ১৯৯ 

_বাংল। পাঠশালা (হিন্দু কলেজ) ২৫, ২৭ 

বাংলা ভাষার অভিধান ১১৪ 
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“ভনুগ্কানী গ্রামার'-_ আন ট ১০৭ 
ছিন্দূ্গানী জার] সাগালতে প্রচলন প্রশ্তাৎ ৪৫৭ 
ধীরারাম তকনরস্বতী- আনল $ 
$গলী ৭৩, ৩৪১ 

- ইমানবারা ২১৯-২৩ 
স্কলেজ ৩৭০৪৩) ২১৯ 

-জসিগার, তালুষদার, পঞ্তনিদার ইত্যাদি ২১৬ 
-েলিনীগাড় ইংরেদী স্কুল ৫৮ 

-মঠেশপুব ইংরেজী সুদ ৫৭ 

রাঁধ!] চন্দ, ডাকাত-সর্দার ২৬৪ 
সম্কুল ৫৭ 

হাদয়রান বন্দোপাধায়, মলক্গা। বছবাজার ২৯*-০১, ২৯৬ 

হেয়ার, ঢেবি ১১, ১৪) ২১। ৩০-৩৪, ৪১-৪২, ৫১ 
- ভ'গণ বর্থক অভিনজান ও তন্ত্র ৩২-৩৩ 
-োট আদালগের তৃতীয় কঠিগ্ানর ৩৪ 
_পটনডাঙ্গ। স্কুল ৪৯, ৭৪ ৮৩, ৯২৭ ১২৩, ৩৬৫, 8৮১ 

--গ্রতিমূর্রি-চিত্তকর পো পাছেব ৩১ 
_ পরশ িদ্ধণ ৩১, ৩৪ 
_ বাং] পাঠপাল। (হিশ্প কলে সংযুক্ত) ২২২৬ 
রামমোহন রায় শ্তিসত। ৩৬৯-৬১ 

_হ্িন্দুকলেক্জের একগন প্রতিষ্ঠান] ৩ 
চেরশ্বনাথ ঠাকুর এশিয়াটিক সোসাইটি ৩১৬ 
হেষটিংস, মাবুদ ৪৫৪ 

'গেস্পাতাদ'-টিরোজিও ২৮ 

হোল উতৎনৰ ও৭ও 



ংবাদপত্রে মেকালের কথা 
প্রথম খণ্ড--১৮১৮-৩০ 

উনবিংশ শতাবীর বাংলার সমান রাষ্ট্র ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার সত্যকার 
পরিচয় এই গন্থে আছে। 

আন্িিমন্ড 

ত্ঠর শ্রীযুক্ত যরল।থ সরকার £--"বক্কজে শাবু উতিপূর্রে ইহিহাস-র?নায় (যে-সব গুণের পরিচয় 

নিষা্জেন তাঠ। এট সংকলন ও লম্পানন কধে।ও পরিস্ুট হরাছে এবং এই গ্রস্বধানিঠে এক দিতে 
সুপ।ঠা ৭ শিক্ষাপ্রন সা্ছতছো ধনং অপর ।০চেপািচতার কাত্থিন্তে পরিণত ক রয়াছে। যুগ যুগে 

বঙ্গের 8৯ালিক ভাত্রগণ ইহার সাহ্থাধা লইতে বা হবে|” (তার ব- পৌষ ১৩৩৯ ) 

আচার্য্য যুক্ত প্রকললচজ্জ রায় 210. 15 9] ব101/7810)130701]1 1093 ০০00 0011£ 

0 1001)]10 35.১051001, 1109 ৮01 2 টিটো 009 110-1)1001-71193 0178 06011] 01 

11018 782) ড৮1078119 100801:81 ১ (15161077111 7261)6 £611068 ০1 6 136770011 

(০1167131541, ও 317 

শ্রীযুক্ত (যাঁগেশচজ্ রায় বিদ্যানিধি £--"খত দিন যাইবে ইচ্বার মূলা তত বাড়িশে।” 

ডক্টর গ্রীযুক্ষ ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় £--"16 178 2 ১০০. 0৮ ৪1] 17া18- 
[81,817 11101199200 [0001)110 111)181169 94 ০1] &3 1)1501181] €011001 0109 ০01 

0061৭, 81710] গো (10711101115 19001101)0 1 [01 1 1৭51 05 11 13601 
[0] নত) (1000 417777110137%77 17017170071 0810, 15, 1933), 

ডক্টর শ্রীযুক্ত স্বমীলকুমার দে ১--..00151)15 10100951116 071 09০00] আ0.. ৪]। 

৪1:60. 215 1101 (শো 11 1110 শে1(1011 10110 5 01 1301 £7] 00011101841 ০৫110 
৬111 1) 07011 10081100 0)৩৮া 00 1119 ৫010111011211)18 01 11198 51110108.) 

(010 41171677012 11710 (0 0. 1039), 

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেখচজ্জ তেন £ বাঙ্গালী একশত বৎসরের ধর্ম, কর্ম, আগার-বাবহছার, 
রতিবীতি, সাহিহা ও সমাজের হি এক্ষখার্ন নিখুৎ ছবি জাপনারা দেখিতে চাছেন, তবে এই 

বথিখান পা$ করুন।” (বচিজ মাধ ১৩৩৯) 

রায় বাহাতুব শ্রীযুক্ত জলধর সেন 2--শধিলি নিছেকে শিক্ষিত বজিয়। মলে কবেন, তীহারই 
গৃহ এই প্স্থকপানি সযত রক্ষিত হও কর্তা; গুয়োক পুন্তঝালয়ে এখান ছাল প্রাপ্ত হওয়। 
চাই। বিশবিদাস্য় সমুহের দৃষ্টি এই পুন্তঝধানর দিকে আরষ্ট হন্য়া চাই। এমন উপাদেয় স্যুলা 
সংহুহের যদি হখোপযুফ আদর না ভয়, তাহ! হইলে বুষিব। আমরা অনেক পিছাইয় আছি, 
আবাদের সাহিতা পর শুস্তগর্ভ।" ('বঙ্গলগ্র:' ফাজ্ন ১৩৯) 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন 25001 57005 83 (101, 11011111611) 70815 8 

0811 শটোও)খা, 101010503 8 10101100170 1 000 51010101168 1109 91016011601 115107 
1 01100102018 10171321070] ৬1110 81011100010 005 101 & 10৩11000906 (0118, 
€.0771776117 17616 (0 ০.-10. 1973), 

্ীযুক্ত নঙ্জনীকান্ত দাল £--+ঘন্ত যে-ফোনও ইহা ই ভাবা পাঠ করুন, ব্রজেজবাবুধ পুস্তক. 
খ!নিবে বাদ দিলে ডাছারা তৃল করিবেন ।” ('প্রবাদী'- পৌব ১৩৩৯) 

[ভাত ডে 05611 09011091100, 006০, 1১, 1939), 

মুল্য $--পরিষদের সন্ত ২২7 শাখধা-পরিষদের সন্ত ২৮৪০; সাধারণ ২।* 




















